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Projekt umowy generalnej ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej  
„Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. 

Nr …………… 
 
 

Umowa generalna ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu …………………  
w Zielonej Górze (zwana dalej Umową) pomiędzy: 
 
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze,  
ul. Zjednoczenia 110A, REGON:  978093091, NIP: 1040000159 
 
reprezentowanym przez: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
zwanym dalej Ubezpieczającym 
a 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
reprezentowanym przez: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
zwanym dalej Ubezpieczycielem, 
 
 
 

DZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1.  

Postanowienie wstępne 

Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy 
(zwanej dalej: umową generalną). 

 

§2.  

Rodzaje ubezpieczeń objętych umową generalną 

1. Na mocy niniejszej umowy generalnej Zamawiający zawiera ubezpieczenia: 

1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (zwane dalej: ubezpieczeniem ALLR),  

2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem 
(zwane dalej: ubezpieczeniem OC działalności), 

2. Na podstawie i na warunkach niniejszej umowy generalnej Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń określonych w ust. 1. 

 

§3.  

Okres trwania umowy  

1. Niniejsza umowa generalna obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. godz. 00.00 do dnia 31.12.2024r. godz. 24.00 
z podziałem na trzy 12-miesięczne okresy rozliczeniowe: 

1) I okres rozliczeniowy:  od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

2) II okres rozliczeniowy:  od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

3) III okres rozliczeniowy:  od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. 
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2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 5 - miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego rocznego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą: 

1) uzasadniony pisemnie przez Wykonawcę brak możliwości zachowania ustalonych w umowie 
ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia, ze względu na znaczące 
zmiany w ryzyku i/lub na rynku ubezpieczeniowym i/lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości 
uzyskania przez Wykonawcę reasekuracji na tych warunkach ubezpieczenia; 

2) szkodowość (liczona łącznie za ubezpieczenia wchodzące w skład niniejszej umowy generalnej i 
rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw z tytułu należnych odszkodowań do 
składki przypisanej) od początku trwania danego okresu rozliczeniowego do połowy siódmego miesiąca 
danego okresu rozliczeniowego przekraczająca poziom 70%. 

3. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Wykonawcę na podstawie powyższych przesłanek, 
Wykonawca może przedstawić warunki kontynuacji umowy w kolejnym okresie polisowo – rozliczeniowym, z 
zastrzeżeniem, że wzrost stawki w ubezpieczeniu mienia / składki w ubezpieczeniu OC,  nie może przekroczyć 
40%. W razie dojścia stron do porozumienia umowa może być kontynuowana na odrębnie uzgodnionych 
warunkach, a złożone wypowiedzenie staje się bezskuteczne. 

 

§4.  

Polisa ubezpieczeniowa/Aktualizacja sum ubezpieczenia 

1. Na każdy okres rozliczeniowy, dla ubezpieczeń wchodzących w skład umowy generalnej, zostanie 
wystawiona polisa ubezpieczeniowa uwzględniająca aktualne sumy ubezpieczenia/gwarancyjne oraz 
wysokość składki za dany okres rozliczeniowy. Określone w umowie limity (np.: przewidziane w 
poszczególnych klauzulach lub dla poszczególnych ryzyk) stosuje się w pełnej wysokości w każdym okresie 
rozliczeniowym. 

2. Polisy ubezpieczeniowe na II i III okres rozliczeniowy zostaną wystawione nie później niż 20 dni przed 
rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego. 

3. Odpowiednie dokumenty ubezpieczenia związane z obsługą umowy generalnej będą wystawiane i przesyłane 
przez wyznaczonego pracownika Wykonawcy (bądź osobę zastępującą w obowiązkach), niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego lub Brokera wniosku 
o ich wystawienie wraz z niezbędnymi do ich wystawienia dokumentami. 

 

§5.  

Składka ubezpieczeniowa 

W każdym z okresów rozliczeniowych składka za poszczególne polisy ubezpieczeniowe płatna będzie w czterech 
ratach do dnia:  

1) 1 rata – płatna do 30 stycznia, 

2) 2 rata – płatna do 30 czerwca, 

3) 3 rata – płatna do 30 września, 

4) 4 rata – płatna do 30 listopada. 

 

§6.  

Ogólne Warunki Ubezpieczenia 

1. Do niniejszej umowy generalnej mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej 
OWU): 

1) w zakresie ubezpieczenia ALLR - [nazwa i oznaczenie właściwych OWU] (zwane dalej OWU ALLR); 

2) w zakresie ubezpieczenia OC działalności - [nazwa i oznaczenie właściwych OWU] (zwane dalej OWU 
OC działalności); 

2. Postanowienia niniejszej umowy generalnej i klauzul dodatkowych, których treść zamieszczono w Załączniku 
nr 1 do niniejszej umowy generalnej, mają pierwszeństwo stosowania przed OWU, o których mowa  
w ust. 1. 
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§7.  

Postanowienia szczególne dotyczące likwidacji szkód 

Szczegóły dotyczące likwidacji szkód znajdują się w Załączniku nr 6 do SIWZ. 

 

§8.  
Postanowienia szczególne dotyczące realizacji obowiązków z umowy 

1. W przypadku gdy w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci ograniczenia lub odmowy 
wypłaty odszkodowania przez Wykonawcę za niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie, to ma ona 
zastosowanie tylko wtedy, gdy Zamawiający, przez którego rozumie się wyłącznie jego Zarząd, umyślnie nie 
dopełnił obowiązku przewidzianego w niniejszej umowie, co było główną przyczyną powstania szkody lub 
zwiększenia jej rozmiaru. Wówczas Wykonawca może obniżyć należne odszkodowanie, jednakże w zakresie 
nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie szkody lub zwiększenie 
jej rozmiaru.  

2. W przypadku gdy w warunkach ubezpieczenia przewidziane są postanowienia zobowiązujące 
Zamawiającego do usunięcia zagrożeń ubezpieczonego mienia lub szczególnie niebezpiecznych 
okoliczności, ulegają one zmianie na: „Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do 
zminimalizowania szczególnego zagrożenia. Powyższe dotyczy także zagrożenia, którego zminimalizowania 
domagał się Wykonawca.” 

3. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) o których mowa w § 6: 

1) Przewidują ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy za szkody w sprzęcie 
elektronicznym tymczasowo magazynowanym lub chwilowo wyłączonym z eksploatacji w okresie nie 
dłuższym niż 180 dni, to nie mają one zastosowania.  

2) Stanowią, że postępowanie rzeczoznawców podjęte w celu wyjaśnienia okoliczności szkody i jej 
rozmiarów jest obligatoryjne lub też jego wynik jest wiążący dla stron, to postanowienia takie nie mają 
zastosowania w tym sensie, że nie będzie to przeszkodą do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
Jednocześnie strony podejmą wysiłki w celu polubownego załatwienia ewentualnego sporu.  

3) Definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa 
się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło albo też przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako 
szczególne albo dyskwalifikujące przedmiot do ubezpieczenia, to postanowień takich nie stosuje się. 
Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku przez Wykonawcę uprawnienia do jednostronnego 
wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, odstąpienia od niej, jak również sankcji w postaci 
natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej.  

 

§9.  

Klauzule dodatkowe 

Do ubezpieczeń wskazanych w § 2 ust. 1 mają zastosowanie następujące, wymienione w Załączniku nr 1 
stanowiącym integralną część niniejszej umowy, klauzule dodatkowe (klauzule mające zastosowanie do wszystkich 
ubezpieczeń objętych niniejszą umową): 

1) klauzula EIB 01A/ KLAUZULA REPREZENTANTÓW/, 

2) klauzula EIB 33 /KLAUZULA DEFINICJI PRACOWNIKA/, 

3) klauzula EIB 44 /KLAUZULA PROLONGATY/, 

4) klauzula EIB 45 /KLAUZULA RATALNA/, 

5) klauzula EIB 48 /KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/, 

6) klauzula EIB 49 /KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/, 

7) klauzula EIB 53 A  /KLAUZULA PRZEKSZTAŁCEŃ/, 

8) klauzula EIB 54 /KLAUZULA REZYGNACJI ZE SKŁADEK MINIMALNYCH/, 

9) klauzula EIB 92 /KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/, 

10) klauzula EIB 94 /KLAUZULA PRZEOCZENIA/. 
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DZIAŁ II 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (ALLR)  

 

§10.  

Przedmiot i warunki ubezpieczenia 

1. Ubezpieczeniem objęte zostaną zadeklarowane środki trwałe (bez względu na wiek, stopień 
umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia), środki obrotowe, wartości pieniężne, w tym 
gotówka w kasie, niskocenne składniki majątku trwałego (nieznajdujące się na ewidencji środków trwałych), 
dokumenty, mienie osób trzecich (przekazane Ubezpieczającemu do używania w ramach najmu, dzierżawy, 
użyczenia lub innej formy korzystania z cudzej rzeczy w tym sprzęt elektroniczny i pojazdy), mienie 
pracownicze, nakłady adaptacyjne/inwestycyjne oraz szyby i inne elementy szklane.  

2. Ochrona obejmować będzie mienie wskazane w ust. 1, niezależnie od tego czy było w posiadaniu 
Zamawiającego w chwili zawarcia umowy czy zostało nabyte w okresie ubezpieczenia, przy czym dotyczy to 
także nakładów na środki trwałe (z zastrzeżeniem postanowień klauzuli EIB 39B /KLAUZULA 
AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA, ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI I DEKLARACJI MIENIA DO 
UBEZPIECZENIA/ ). 

3. Przedmiot ubezpieczenia może stanowić także mienie będące przedmiotem umowy wieloletniej dzierżawy/ 
leasingu lub innego podobnego stosunku prawnego. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest w szczególności 
mienie, którego własność przeniesiona została na bank lub inny podmiot jako zabezpieczenie wierzytelności 
(przewłaszczenie na zabezpieczenie).  

4. W skład mienia o którym mowa powyżej wchodzą m.in. następujące składniki majątku: 

a) budynki i lokale wraz z instalacjami i elementami zewnętrznymi, w tym budynki w przebudowie lub 
modernizacji (zgodnie z postanowieniami klauzuli 07 A/KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC 
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH / i klauzuli EIB 28 A /KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM 
MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/), 

b) budowle (m.in.: hydranty, chodniki i drogi wewnętrzne, schody, płoty, ogrodzenia, balustrady, bramy, sieci 
wodno-kanalizacyjne, gazowe, wodociągowe wraz z przyłączami, garaże, zbiorniki, oświetlenie), 

c) sieci elektroenergetyczne oraz inne przyłącza związane z funkcjonowaniem obiektu tj. m.in. zamontowane 
w budynkach linie kablowe, światłowodowe, telekomunikacyjne, elektryczne wraz ze stacjami 
transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie 
zaspokojeniu potrzeb Zamawiającego w ramach prowadzonej działalności i stanowią jego własność oraz 
zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu. Powyższe mienie objęte jest ochroną na terenie 
lokalizacji prowadzenia działalności. 

d) sieć i infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, na którą składają się m.in.: przepompownie, hydrofornie, 
studnie głębinowe, rurociągi, sieć elektryczna, sieć kanalizacji sanitarnej, zbiorniki, kotłownie, ujęcia wody, 
wieże ciśnień, chlorownie itp., 

e) obiekty infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, obiekty zaliczane do oczyszczalni ścieków,  
f) kotłownie, zbiorniki gazu, system/instalacja służąca do oczyszczania ścieków, 
g) wiaty, stragany oraz mienie się w nich znajdujące, 
h) maszyny, aparaty, urządzenia i wyposażenie, 
i) pojazdy, których wartość została wskazana w obrębie gr VII, a które nie zostały objęte ubezpieczeniem 

Autocasco; 
Pojazdy zgłoszone do ubezpieczenia mają być objęte ochroną w trakcie postoju (m.in. na parkingach, 
placach, w garażach lub innych miejscach zwyczajowo przeznaczonych do parkowania pojazdów) 
znajdujących się w obrębie siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności Ubezpieczonego. 

j) akta, dokumenty, 
k) mienie należące do Zamawiającego, użytkowane przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, 

leasingu, dzierżawy, użyczenia lub podobnych tytułów prawnych, 
l) mienie osób trzecich, 
m) mienie pracownicze (mienie ruchome pracowników z wyłączeniem wartości pieniężnych, dokumentów, 

biżuterii), 
n) budynki i lokale nie użytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni, tzw. pustostany, 
o) wartości pieniężne, gotówka, papiery wartościowe, 
p) sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny,  
q) szyby oraz przedmioty szklane, 
r) kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne wraz z towarzyszącą infrastrukturą, zarówno naziemne, jak 

i zamontowane na dachu 
s) zadaszenia, namioty całoroczne i sezonowe, wiaty, stragany oraz mienie w nich się znajdujące, 
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t) oprogramowanie, dane i nośniki danych. 

5. Powyższe przedmioty objęte są ochroną na terenie Polski. 

6. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się pod ziemią, w szczególności sieć wodociągowa 
i kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, sieć cieplna, telekomunikacyjna, zbiorniki, środki obrotowe. 

 

§11.  

Zakres ubezpieczenia, zakres terytorialny 

1. Ubezpieczenie zawarte będzie w systemie „all risks”, tj. obejmuje wszystkie ryzyka utraty, uszkodzenia i 
zniszczenia mienia, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych wolą stron umowy ubezpieczenia.  

2. Zakres ubezpieczenia all risks obejmuje w szczególności: ogień (pożar, również bez widocznego płomienia), 
wybuch (eksplozja), implozja, upadek statku powietrznego, uderzenie pioruna, huragan, deszcz nawalny, 
powódź, podniesienie się poziomu wody, trzęsienie ziemi, śnieg (w tym zalanie w wyniku topnienia mas 
śniegu), grad, mróz, szkody wodociągowe, spływ wód po zboczach, lawina, zapadanie lub osuwanie się 
ziemi, dym, sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków, budowli i innych 
obiektów budowlanych na ubezpieczone mienie, stłuczenie/rozbicie, kradzież z włamaniem, rabunek, 
kradzież zwykłą. 

3. Przez pojęcia użyte w ust. 2 rozumie się w szczególności: 

1) Odpowiedzialność Wykonawcy w ramach ryzyka uderzenia pojazdu obejmuje także szkody w 
ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek uderzenia pojazdu należącego do Zamawiającego lub 
kierowanego przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność. Ponadto za uderzenie pojazdu uważa 
się także uderzenie części pojazdu lub przewożonego ładunku w ubezpieczone mienie; 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy w ramach ryzyka kradzieży z włamaniem obejmuje także szkody w 
ubezpieczonym majątku, w tym środkach obrotowych, znajdujące się na placach; 

3) Odpowiedzialność Wykonawcy w ramach ryzyka zapadania lub osuwania się ziemi, dotyczy również 
sytuacji powstałych w związku z działalnością ludzką, z zastrzeżeniem, że w ramach tego ryzyka limit 
odpowiedzialności dla szkód powstałych w związku z działalnością ludzką wynosi 1.000.000,00zł 

4) Odpowiedzialność Wykonawcy w ramach ryzyka kradzieży zwykłej obejmuje szkody powstałe na 
skutek zaboru mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. 
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje gotówki, wartości pieniężnych, papierów wartościowych oraz 
niedoborów ujawnionych w trakcie inwentaryzacji. 

4. Z zastrzeżeniem postanowień klauzuli EIB 03 /KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH/, zakres 
ubezpieczenia obejmuje również zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, 
uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie. 

5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie dotyczył również:  
1) zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową 

ubezpieczenia, 
2) zniszczenia ubezpieczonego mienia powstałego wskutek prowadzonej akcji ratunkowej, wyburzania, 

odgruzowywania prowadzonych w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową 
ubezpieczenia, 

3) kosztów ewakuacji związanych z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, 
niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie, 

4) szkód powstałych wskutek przewrócenia się, zawalenia lub upadku rzeczy sąsiadującej na 
ubezpieczone mienie 

6. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne/OWU) stosowane przez Wykonawcę: 

1) Przewidują brak odpowiedzialności za szkody powstałe w elektroenergetycznych sieciach, liniach 
przesyłowych i rozdzielczych, napowietrznych i kablowych, obejmujących zespół urządzeń połączonych 
ze sobą mechanicznie i elektrycznie – przewody, słupy linii napowietrznej, stacje transformatorowo-
rozdzielcze i wszelkie urządzenia będące częścią takiej sieci i/lub instalacji – to postanowienia takie nie 
będą miały zastosowania do mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego, z zastrzeżeniem 
postanowień § 10 ust 4 pkt c; 

2) Zawierają wyłączenia lub ograniczają odpowiedzialność za szkody w urządzeniach elektronicznych, 
bądź instalacjach elektrycznych, to nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej umowy; 

3) Przewidują wyłączenia odpowiedzialności za szkody w mieniu znajdującym się pod ziemią, to mają one 
zastosowanie wyłącznie do mienia związanego z produkcją wydobywczą; 
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4) Przewidują ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności z tytułu złego stanu dachu, rynien, lub 
nienależytego zabezpieczenia otworów dachowych/okiennych, to będą miały one zastosowanie 
wyłącznie w odniesieniu do mienia stanowiącego własność Zamawiającego, jeżeli Zamawiający o tym 
stanie wiedział, lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był wiedzieć; 

5) Zawierają ograniczenia, bądź wyłączenia odpowiedzialności za szkody w bramach zewnętrznych 
i ogrodzeniach to nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej umowy; 

6) Zawierają wyłączenia lub ograniczają odpowiedzialność za szkody:  

a) powstałe wskutek wad projektowych, wad materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania, 
błędów w produkcji i wad ukrytych,  

b) polegające na awarii, uszkodzeniu maszyn, urządzeń, stacjonarnego i przenośnego sprzętu 
elektronicznego, wskutek przyczyn związanych z ich eksploatacją, obsługą bądź konserwacją,  

c) polegające na nie działaniu, nieprawidłowym działaniu lub nieprawidłowym zastosowaniu 
oprogramowania lub nośników informacji, a także niedostępności, utracie lub zniekształceniu 
informacji przechowywanej bądź przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik 
informacji,  

to będą miały zastosowanie (z zastrzeżeniem obowiązywania klauzuli EIB 03 /KLAUZULA SZKÓD 
MECHANICZNYCH/ oraz Klauzuli EIB 05 /KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ/), chyba że w 
następstwie tych zdarzeń wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia; 

7) Przewidują wyłączenia odpowiedzialności w związku z wystąpieniem ryzyka podtopień, to nie będą miały 
zastosowania na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenia; 

8) Przewidują obowiązek przestrzegania zaleceń producenta lub dostawcy mienia, to słowo „zaleceń” 
zastępuje się słowem „wymogów”; 

9) Zawierają ograniczenia, bądź wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek naporu śniegu 
lub lodu, to nie będą one miały zastosowania na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenia; 

10) Przewidują wyłączenia/ograniczenia odpowiedzialności w zależności od wystąpienia na terenie 
ubezpieczonych lokalizacji powodzi/deszczu nawalnego/zalania, we wcześniejszym okresie, to nie będą 
miały zastosowania na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenia; 

11) Przewidują wyłączenia/ograniczenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przypalenia lub 
osmalenia, bez wystąpienia pożaru, to nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej umowy. 

12) Przewidują wyłączenia/ograniczenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku poddania 
ubezpieczonych przedmiotów działaniu ognia albo ciepła dla obróbki lub w innym celu w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, to dotyczyć one będą ubezpieczonych przedmiotów 
bezpośrednio poddanych procesom technologicznym, w tym obróbce cieplnej lub mechanicznej, o ile 
szkoda w tym mieniu powstała bezpośrednio wskutek poddania go tym procesom, chyba, że w 
następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia. 

13) Przewidują wyłączenia/ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za szkody w mieniu (m.in. w 
budynkach, budowlach) wyłączonym z eksploatacji, użytkowania lub przeznaczonym do likwidacji to 
mają one zastosowanie z zastrzeżeniem, że przez mienie wyłączone z użytkowania (eksploatacji) lub 
mienie przeznaczone do likwidacji/rozbiórki strony rozumieją wyłącznie mienie w odniesieniu do którego 
całkowicie i trwale zaprzestano eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim 
związanej zapewniającej utrzymanie należytego stanu technicznego (w tym, np. brak bieżącej 
konserwacji, brak remontów, brak zmiany przeznaczenia, itp.), w związku z przeznaczeniem obiektu do 
likwidacji. 

14) Przewidują wyłączenia/ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za szkody w mieniu, które nie 
zostało jeszcze przygotowane do eksploatacji, tj. nie zostało rozpakowane, podłączone, zamontowane 
to nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej umowy. 

15) Przewidują wyłączenia/ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za szkody w mieniu spowodowane 
przez zwierzęta, to na potrzeby niniejszej umowy nie mają one zastosowania. 

7. Zakres terytorialny obejmuje wszystkie istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia lub uruchomione 
po tej dacie miejsca związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne, wynajmowane czy 
dzierżawione, a także miejsca w których mienie znajduje się w związku z jego remontem, naprawą, 
wypożyczeniem, wynajmem, dzierżawą, adaptacją, ekspozycją, itp. 



[logo wykonawcy] 
Załącznik nr 3 do SIWZ 

Projekt umowy generalnej ubezpieczenia mienia i 
odpowiedzialności cywilnej ZWIK sp. z o.o. 

Nr postępowania 
23/FZ/2021 

 

 7 

 

8. Szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego 
zdarzenia losowego traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, limitów 
odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia.  

9. Limity ograniczające odpowiedzialność, nie przewidziane w SIWZ, a zawarte w ogólnych/szczególnych 
warunkach ubezpieczenia (wzorcach umownych/OWU), nie mają zastosowania. 

 

§12.  

System i sumy ubezpieczenia 
1. Poszczególne składniki mienia podlegają ubezpieczeniu według systemu: 

1) dla środków trwałych (z grup KŚT 1-8) – na sumy stałe, zgodnie z ewidencja księgową Zamawiającego 
lub zadeklarowana wartością odtworzeniową, 

2) dla pozostałych rodzajów ubezpieczonego mienia – na pierwsze ryzyko.  

 
2. Ilekroć mowa o limitach odpowiedzialności określonych w ust. 4 i 5, oznacza to, iż dany przedmiot 

ubezpieczenia nie wchodzi w skład mienia ubezpieczanego w systemie sum stałych, zaś Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za opisany w nich przedmiot ubezpieczenia wyłącznie do ustalonego limitu 
odpowiedzialności. 
 

3. Sumy ubezpieczenia (stan na 9 wrzesień 2021 r).: 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

1 Grupa 1 KŚT – budynki, lokale                          14 788 690,09 zł  

2 Grupa 2 KŚT (zgodnie z wykazem)                         19 180 487,85 zł  

3 Grupa 3 KŚT                            2 562 901,72 zł  

4 Grupa 4 KŚT                          30 266 706,65 zł  

5 Grupa 5 KŚT                            2 124 777,18 zł  

6 Grupa 6 KŚT                          39 168 649,80 zł  

8 Grupa 7 KST                         11 003 461,31 zł  

9 Grupa 8 KŚT                             3 347 428,03 zł  

10 Mienie osób trzecich wg wykazu - Łężyca 56 582 736,54 zł 

11 Mienie osób trzecich wg wykazu - KZG 12 697 809,39 zł 

Szczegółowy wykaz środków trwałych wg ewidencji księgowej Zamawiającego dostępy na wniosek.  

Powyższe sumy nie uwzględniają pojazdów ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia autocasco. 

Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup środków trwałych zostały podane według stanu na 09.09.2021r. 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla mienia według stanu na dzień 01.01.2022r. Aktualizacja danych 
nastąpi przy pierwszym rozliczeniu klauzuli 39B /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA, ZMNIEJSZENIA 
WARTOŚCI I DEKLARACJI MIENIA DO UBEZPIECZENIA/. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do aktualizacji sum ubezpieczenia bezpośrednio przed wystawieniem polis 
ubezpieczenia. Dodatkowo Zamawiający ma prawo do zmiany systemu ubezpieczenia z wartości księgowej brutto 
na wartość odtworzeniową oraz z wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto, zarówno przed 
rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, jak i w trakcie okresu ubezpieczenia. Dotyczy to również sytuacji, w której 
Zamawiający nabył mienie w promocjach lub okazyjnie.  
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4. Limity odpowiedzialności: 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma w zł 

System 
ubezpieczenia 

Niskocenne środki trwałe (w tym pozaewidencyjne mienie) również 
sprzęt elektroniczny 

300 000,00 I ryzyko 

Mienie osób trzecich limit na pierwsze ryzyko (pozostałe bez wykazu)  100 000,00 I ryzyko 

Mienie pracownicze (sublimit 500,00 zł na pracownika) 50 000,00 I ryzyko 

Wartości pieniężne 50 000,00 I ryzyko 

Archiwa, akta, dokumenty 15 000,00 I ryzyko 

Środki obrotowe 500 000,00 I ryzyko 

Nakłady adaptacyjne, nakłady inwestycyjne 500 000,00 I ryzyko 

Oprogramowanie, dane i nośniki danych 10 000,00 I ryzyko 

 
5. Limity kradzieżowe (kradzież z włamaniem, rabunek) 

 

Przedmiot ubezpieczenia Suma w zł 
System 

ubezpieczenia 
Wszystkie kategorie mienia z wyłączeniem wartości 
pieniężnych, gotówki i papierów wartościowych  

500 000,00 zł I ryzyko 

Wartości pieniężne, gotówka, papiery wartościowe,  
– kradzież z włamaniem, rabunek w lokalu 

50 000,00 zł I ryzyko 

Wartości pieniężne, gotówka, papiery wartościowe,  
– rabunek w transporcie 

50 000,00 zł I ryzyko 

Wszystkie kategorie mienia, z wyłączeniem wartości 
pieniężnych, gotówki, papierów wartościowych – 
kradzież zwykła 

10.000,00 zł  I ryzyko 

 

§13.   

Szczególne postanowienia dotyczące ryzyk kradzieżowych 

1. Mienie będące w posiadaniu Zamawiającego ubezpieczone jest od kradzieży z włamaniem, rabunku i 
kradzieży zwykłej, bez względu na jego lokalizację. 

2. Wszystkie kategorie mienia w transporcie ubezpieczone są także od szkód powstałych w związku z 
następującymi zdarzeniami: 

1) nagła śmierć lub rozstrój zdrowia osoby wykonującej transport; 

2) uszkodzenie ciała osoby wykonującej transport na skutek nieszczęśliwego wypadku; 

3) zniszczenie lub uszkodzenie środka transportu wskutek wypadku środka transportu, pożaru, 
uderzenia pioruna, wybuchu. 

3. Za lokal należy również rozumieć każdą przestrzeń, do której dostęp z zewnątrz jest niemożliwy bez 
przełamania zabezpieczeń lub uszkodzenia substancji pomieszczenia. Niniejsze dotyczy m.in. mienia w 
kasach, kasetkach oraz innych zamkniętych przestrzeniach.  

Przez inną zamkniętą przestrzeń rozumie się w szczególności ogrodzony teren, pod warunkiem że jest on 
całodobowo dozorowany i oświetlony w porze nocnej. 

4. Przez kradzież zwykłą należy rozumieć usiłowany lub dokonany, niepozostawiający widocznych śladów 
włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.  

5. Należne odszkodowanie będzie wypłacane z uwzględnieniem kosztów naprawy lub wymiany wszelkich 
uszkodzonych lub zniszczonych elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek 
energetycznych, wszelkich instalacji, systemów monitoringu, innych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych itp.) 
nawet, jeśli nie doszło do kradzieży, a z okoliczności wynika, że usiłowano kradzieży dokonać.  
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§14.  

Franszyzy i udziały własne 

1. Franszyza redukcyjna, udział własny – brak. 

2. Franszyza integralna – 500,00 zł, z zastrzeżeniem, że nie ma zastosowania do szyb, wartości pieniężnych, 
papierów wartościowych, gotówki, mienia osób trzecich oraz do mienia pracowniczego. 

3. Inne franszyzy, udziały własne nie mają zastosowania, z wyjątkiem wprowadzonych w ramach klauzul 
dodatkowych. 

 

§15.   

Stawka i składka 

1. Stawka dla ubezpieczenia ALLR, mająca zastosowanie do wszystkich rodzajów mienia stanowiących 
przedmiot ubezpieczenia, wynosi odpowiednio: 

Przedmiot ubezpieczenia  Stawka (w %) 

Grupa 1 KŚT   

Grupa 2 KŚT  

Grupa 3 KŚT  

Grupa 4 KŚT   

Grupa 5 KŚT  

Grupa 6 KŚT   

Grupa 7 KST  

Grupa 8 KŚT   

Mienie osób trzecich wg wykazu - Łężyca  

Mienie osób trzecich wg wykazu - KZG  

Niskocenne środki trwałe (w tym pozaewidencyjne mienie) również sprzęt 
elektroniczny 

 

Mienie osób trzecich limit na pierwsze ryzyko (pozostałe bez wykazu)   

Mienie pracownicze (sublimit 500,00 zł na pracownika)  

Wartości pieniężne  

Archiwa, akta, dokumenty  

Środki obrotowe  

Nakłady adaptacyjne, nakłady inwestycyjne  

Oprogramowanie, dane i nośniki danych  

 

§16.   

System wypłaty odszkodowań 

1. Odszkodowania będą wypłacane: 

1) dla szkód w środkach trwałych – wg kosztów zakupu, odbudowy remontu lub naprawy uszkodzonego 
bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych 
wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub 
zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu 
demontażu, montażu oraz niezbędnej dokumentacji i nadzoru.  

Za odtworzenie mienia po szkodzie (usunięcie szkody) będzie uznana także odbudowa/zakup mienia w 
innym miejscu niż pierwotna lokalizacja lub w innej technologii, jeżeli nowe mienie spełniać będzie 
zbliżone funkcje użytkowe. W żadnym razie niniejsze działania nie mogą być uznane za nieodbudowanie 
mienia po szkodzie. W każdym wypadku odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do kosztów 
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odtworzenia mienia o takich samych lub najbardziej zbliżonych (możliwych do uzyskania, biorąc pod 
uwagę np. aktualną technologię) parametrach w pierwotnej lokalizacji. 

2) dla niskocennych środków trwałych, środków obrotowych, mienia, pracowniczego, mienia osób 
trzecich, akt, archiwów i dokumentów – wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia. 

3) dla nakładów adaptacyjnych/inwestycyjnych – wg kosztów odtworzenia. 

4) dla wartości pieniężnych, papierów wartościowych, gotówki – wg wartości nominalnej. 

2. Z odszkodowania za szkody w środkach trwałych zostanie potrącona wartość pozostałości, pod warunkiem, 
że zostały one zbyte lub faktycznie wykorzystane w działalności Zamawiającego. Wartość pozostałości ocenia 
się wg ceny ich zbycia przez Zamawiającego, a w przypadku ich wykorzystania w działalności Zamawiającego 
– wg wartości rzeczywistej. 

3. W przypadku akt, archiwów, dokumentów, itp zakład ubezpieczeń zwróci również koszty związane 
odtworzeniem, oczyszczeniem osuszaniem, odgrzybianiem, renowacją. 

4. Nie stosuje się konsumpcji sumy ubezpieczenia, tj. suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wysokość 
wypłaconego odszkodowania. Niniejsze nie dotyczy limitów odpowiedzialności określonych jako „limit na 
jedno i wszystkie zdarzenia”. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień 
umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy z wyjątkiem szkód wyrządzonych 
przez producenta, sprzedawcę lub warsztat naprawczy podczas wykonywania prac na ubezpieczonym 
mieniu. 

Jeżeli producent, sprzedawca, lub warsztat naprawczy w dniu szkody nie funkcjonuje w obrocie prawnym lub 
ogłoszono jego upadłość bądź wszczęto postępowanie układowe lub naprawcze, to Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia. 

Jeżeli producent, sprzedawca lub zakład naprawczy neguje swój obowiązek naprawienia szkody, to 
Wykonawca wypłaci odszkodowanie w ramach niniejszej umowy. Jeżeli po wypłacie odszkodowania okaże 
się, że osoba trzecia odpowiada za szkodę a nadal neguje ten fakt, to w takim przypadku Zamawiający 
zatrzymuje wypłacone odszkodowanie i na koszt oraz zgodnie z wytycznymi Wykonawcy dochodzi swych 
praw pozasądownie lub w razie potrzeby sądownie. W przypadku wyegzekwowania swoich praw Zamawiający 
zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrotu Wykonawcy odpowiedniej części odszkodowania. 

 

§17.   

Klauzule dodatkowe 

Do ubezpieczenia ALLR zastosowanie będą miały następujące klauzule dodatkowe EIB w brzmieniu określonym 
w Załączniku nr 1  do niniejszej umowy: 

1) klauzula EIB 02 /KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/, 

2) klauzula EIB 03 /KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH/, 

3) klauzula EIB 04 /KLAUZULA DEWASTACJI/, 

4) klauzula EIB 05 A /KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ/, 

5) klauzula EIB 06 /KLAUZULA SPOSOBU PRZECHOWYWANIA MIENIA/, 

6) klauzula EIB 07 A /KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH / 

7) klauzula EIB 08 A /KLAUZULA TRANSPORTU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO/ 

8) klauzula EIB 08 B/KLAUZULA MiniCARGO/,  

9) klauzula EIB 09 /KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH/, 

10) klauzula EIB 10 A /KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH/,  

11) klauzula EIB 21 A /KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ 

12) klauzula EIB 22 /KLAUZULA PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/, 

13) klauzula EIB 23 /KLAUZULA WARTOŚCI PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/, 

14) klauzula EIB 24 /KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/, 

15) klauzula EIB 25 /KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/, 

16) klauzula EIB 26 A /KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/, 
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17) klauzula EIB 27 /KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI/, 

18) klauzula EIB 28 A /KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU  
Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/, 

19) klauzula EIB 29 /KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI/, 

20) klauzula EIB 30 /KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA EWIDENCJĄ/, 

21) klauzula EIB 31 /KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI/, 

22) klauzula EIB 35 /KLAUZULA POKRYCIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/, 

23) klauzula EIB 38 A /KLAUZULA MIENIA WYŁĄCZONEGO Z EKSPLOATACJI (NIEUŻYTKOWANEGO)/ 

24) klauzula EIB 39 B /KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA, ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI I 
DEKLARACJI MIENIA DO UBEZPIECZENIA/,  

25) klauzula EIB 42 /KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA/, 

26) klauzula EIB 50 /KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/, 

 

DZIAŁ III. 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU 

PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA  
(OC DZIAŁALNOŚCI) 

 

§18.  
Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

1. Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna Zamawiającego wynikająca z posiadania mienia (w 
tym mienia nabytego w trakcie okresu ubezpieczenia) lub prowadzenia działalności, w szczególności 
polegającej na prowadzeniu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w tym 
cała działalność powiązana m.in.: udrażnianie i konserwacja sieci i przyłączy oraz remonty, prowadzenie 
działalności inwestycyjnej w zakresie sieci wodociągowo – kanalizacyjnych, deszczowych i przyłączy, 
usuwanie awarii. Ubezpieczeniem objęta będzie również odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego 
związana ze świadczeniem wszystkich usług określonych w KRS m. in. inspekcji kamerą TV sieci, czyszczenia 
sieci kanalizacyjnej, legalizacji wodomierzy, naprawy pomp, usług laboratoryjnych, usług transportowych, 
warsztatowych, sprzedaży paliw.  

2. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów niedozwolonych 
(odpowiedzialność deliktowa), jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
(odpowiedzialność kontraktowa). Ubezpieczenie rozszerzone zostanie o odpowiedzialność cywilną za produkt 
wprowadzony do obrotu (m.in. wodę) w zakresie, którym Zamawiający ponosi odpowiedzialność i można mu 
ją przypisać. 

3. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat rzeczywistych (damnum 
emergens), utraconych korzyści, jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum 
cessans), a także należne zadośćuczynienie, o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne 
postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia. 

4. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie), szkody rzeczowe (na 
mieniu), tzw. czyste straty finansowe oraz ich następstwa, do których naprawienia poszkodowanemu 
Zamawiający jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. Jeżeli Umowa lub ogólne/szczególne warunki 
ubezpieczenia mówią o „szkodzie” należy przez to rozumieć szkodę osobową (na osobie), rzeczową (na 
mieniu) lub tzw. czystą stratę finansową. 

5. Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 

6. Ponadto Wykonawca będzie pokrywał w ramach sumy gwarancyjnej poniższe koszty: 

1) koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna), w tym również koszty obrony w 
postępowaniu karnym – przygotowawczym oraz sądowym, nawet w przypadku braku odpowiedzialności 
zamawiającego za szkodę, 

2) koszty poniesione przez Zamawiającego w celu zapobieżenia powstania szkody, zmniejszenia rozmiaru 
szkody i zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą, jeśli były celowe, chociażby okazały 
się bezskuteczne, 
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3) koszty poniesione w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować wystąpieniem wypadku 
ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia jej rozmiaru bądź 
zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą. 

 

§19.  
Definicje 

1. Szkoda osobowa (szkoda na osobie) – wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez 
poszkodowanego wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści 
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 

2. Szkoda rzeczowa (szkoda w mieniu) – wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez 
poszkodowanego wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści 
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 

3. Czysta strata finansowa – szkoda nie będąca szkodą osobową lub rzeczową. 

4. Wypadek (ubezpieczeniowy) – śmierć, uszkodzenia ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, uszkodzenie, 
zniszczenie rzeczy lub powstanie czystej straty finansowej. 

5. Szkoda seryjna – wszystkie szkody spowodowane przez wypadki (ubezpieczeniowe) wynikłe z tej samej 
przyczyny będą traktowane jako jedna szkoda. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę seryjną, jeżeli 
pierwszy z wypadków (ubezpieczeniowych) powodujących szkodę jako szkoda seryjna miał miejsce w okresie 
ubezpieczenia.                

6. Franszyza redukcyjna – ustalona w umowie ubezpieczenia procentowo, lub kwotowo lub kwotowo-
procentowo, wartość pomniejszająca odszkodowanie z tytułu zajścia każdego wypadku ubezpieczeniowego. 
W przypadku wystąpienia zdarzenia, które implikuje odpowiedzialność Wykonawcy z odszkodowania 
potrącana jest jedna franszyza niezalenie od liczby poszkodowanych. Franszyza nie jest stosowana w 
odniesieniu do pokrycia/zwrotu kosztów, o których mowa w § 18 ust. 6. 

7. Podwykonawca – osoba fizyczna nie będąca pracownikiem, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna 
nie posiadająca osobowości prawnej, której Zamawiający powierzył wykonanie określonych czynności, prac 
lub usług. 

 

§20.  
Odpowiedzialność 

Odpowiedzialność Wykonawcy powstaje w razie zajścia wypadku (ubezpieczeniowego) w okresie ubezpieczenia, 
niezależnie od daty zgłoszenia roszczenia, z zastrzeżeniem ustawowych terminów przedawnienia. 
 

§21.  
Zakres terytorialny 

Zakres ochrony obejmuje wypadki (ubezpieczeniowe), powstałe z działania bądź zaniechania Zamawiającego, 
które miało miejsce na terytorium Europy. W odniesieniu do szkód w wyniku wypadków (ubezpieczeniowych) 
powstałych w związku ze służbowymi podróżami pracowników Zamawiającego zakres terytorialny obejmuje cały 
świat. 

 

§22.  

Suma gwarancyjna  

Suma gwarancyjna wynosi 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie rozliczeniowym z zastrzeżeniem 
sublimitów określonych w poszczególnych zakresach ubezpieczenia. 

 

§23.  
Zakres ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: 

1. szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, w tym za szkody wynikłe z 
nieterminowego wykonania zobowiązania; 
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2. szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania pracy lub usługi, bez względu na jej przekazanie;  

3. szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i/lub zaraźliwych,  

4. szkody powstałe w związku z posiadaniem, zarządzaniem, administrowaniem i obowiązkiem utrzymywania w 
należytym stanie sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przyłączami;  

5. szkody powstałe w związku z prowadzeniem badań lub usług laboratoryjnych (poza badaniami objętymi 
obowiązkiem ubezpieczenia); 

6. szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości;  

7. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inwestora w procesach inwestycyjnych, z wyłączeniem 
odpowiedzialności cywilnej zawodowej, z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody wynikające z niedotrzymania terminów lub powstałe w wyniku niewypłacalności; 

8. szkody wyrządzone przez pracowników Zamawiającego, w tym podczas podróży służbowych; 

9. szkody powstałe w następstwie działania, awarii lub nieszczelności urządzeń lub sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, cieplnych, grzewczych, klimatyzacyjnych lub 
instalacji przeciwpożarowych, w tym wskutek cofnięcia się cieczy z systemów kanalizacyjnych, a także szkody 
wyrządzone w związku z czynnościami podjętymi w celu ich naprawy; 

10. szkody wyrządzone przez podwykonawców w zakresie w jakim działają w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
z prawem regresu do podwykonawcy. Wyłączona jest z ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność 
podwykonawcy względem innego podwykonawcy; 

11. szkody powstałe wskutek wypadków przy pracy (w tym w pojazdach mechanicznych), przy czym w 
odniesieniu do szkód osobowych odszkodowanie nie obejmuje świadczeń wypłaconych na podstawie Ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1205 z późn. zm.), szkód powstałych w wyniku stanów chorobowych w 
rozumieniu ww. ustawy, a nie wynikających z wypadku przy pracy, w tym także powstałych w wyniku chorób 
zawodowych. Jeżeli szkoda rzeczowa, bądź osobowa została wyrządzona pracownikowi bez związku ze 
stosunkiem pracy (np. jako użytkownikowi infrastruktury Zamawiającego, korzystającemu z usług 
Zamawiającego), pracownik ten traktowany jest na zasadach ogólnych – jako osoba trzecia, a przedmiotowy 
wypadek podlega likwidacji z podstawowego zakresu polisy. Dla szkód wyrządzonych w pojazdach 
mechanicznych pracowników obowiązuje limit odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł; 

12. szkody spowodowane w podziemnych instalacjach lub urządzeniach; 

13. szkody powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, uszkodzenia nawierzchni lub infrastruktury 
drogowej, jeżeli jest to wynikiem działania, awarii lub niewłaściwego działania sieci oraz urządzeń 
wodnokanalizacyjnych; 

14. szkody powstałe w związku z emisją, wyciekiem, przedostaniem się jakiejkolwiek substancji do powietrza, 
wody, gruntu, jeżeli spowodowały szkodę inną niż szkoda w środowisku; 

15. szkody powstałe w środowisku naturalnym, w tym także powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów 
będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem obowiązywania poniższych 
postanowień:  

1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody wynikające z 
zanieczyszczenia środowiska, tj. za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek emisji, wycieku 
lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu, upraw, drzewostanu jakichkolwiek substancji 
niebezpiecznych, 

2) ochrona ubezpieczeniowa w niniejszym zakresie istnieje, o ile szkody są spowodowane przez nagły i 
niespodziewany wypadek ubezpieczeniowy, który w całości zaistnieje w określonym czasie i miejscu, z 
uwzględnieniem pkt 3) poniżej, 

3) ochrona ubezpieczeniowa w niniejszym zakresie udzielana jest także w przypadku gdy szkody są 
spowodowane przez długotrwałe i stopniowe emisje, powodujące wypadek ubezpieczeniowy, 

4) ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie 
przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 
kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie – w zakresie w jakim taka odpowiedzialność wykracza 
poza zakres określony w pkt. 1) powyżej, 
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5) Zamawiający powinien powiadomić o wypadku powodującym odpowiedzialność Wykonawcę z tytułu 
niniejszego zakresu nie później niż 40 dni od powzięcia wiadomości o emisji, wycieku lub innej formie 
przedostania się substancji niebezpiecznych do powietrza, wody, gruntu, drzewostanu 

16. szkody powstałe w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, zbiorach archiwalnych, 
numizmatycznych, kolekcjach dzieł sztuki, antykach. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody 
powstałe wskutek wypadków/kolizji pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego 
- limit odpowiedzialności wynosi 250.000,00 zł; 

17. szkody powstałe w mieniu, którym Zamawiający włada na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub 
innej podobnej umowy nienazwanej; 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

1) w gruntach, z zastrzeżeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku; 

2) wynikłych z normalnego zużycia mienia; 

3) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej 
nieruchomości, z których Zamawiający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; 

18. szkody w rzeczach (w tym w pojazdach) znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy, z wyłączeniem 
szkód w wartościach pieniężnych - limit odpowiedzialności wynosi 100.000,00 zł; 

19. szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej oraz przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu w zakresie w jakim ubezpieczenie 
nie pokrywa powstałych szkód; 

20. szkody objęte klauzulą czystych strat finansowych – limit odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 zł; 

21. szkody wyrządzone w związku z odpowiedzialnością cywilną organizatora imprez, innych niż imprezy masowe 
określone w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U 2019 poz. 2171 
z późn. zm.), w tym także za szkody: 

1) poniesione przez pracowników Zamawiającego i ich osoby bliskie uczestniczące w imprezie, 

2) wyrządzone wykonawcom, zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie oraz innym osobom 
zaangażowanym w prace związane z organizacją imprezy, 

3) spowodowane przez osoby należące do służb ochrony lub kontroli, za które odpowiedzialność będzie 
ponosił Zamawiający, 

4) spowodowane przez wykonawców, zawodników i sędziów biorących udział w imprezie, 

5) spowodowane przez inne osoby zaangażowane w prace związane z organizacją imprezy, z 
zachowaniem prawa regresu, 

22. szkody powstałe w związku z używaniem urządzeń dźwigowych, ładunkowych, suwnic, młotów 
pneumatycznych, hydraulicznych lub kafarów itp.; 

23. szkody wyrządzone w środkach transportu oraz przedmiocie ładunku, jeśli jest własnością osób trzecich, 
podczas prac ładunkowych; 

24. szkody powstałe w związku z budową, rozbudową, remontem lub modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej, 
budynków, budowli itp.; 

25. szkody wynikłe podczas i w związku z wykonywaniem wykopów, przekopów; 

26. szkody w rzeczach ruchomych, w tym pojazdach i innych urządzeniach technicznych (własnych 
i zewnętrznych), stanowiących przedmiot konserwacji, obróbki, naprawy lub innych czynności w ramach usług 
wykonywanych przez Zamawiającego; 

27. szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości dostarczonych przez 
Ubezpieczającego komponentów, części składowych wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami 
pochodzącymi od poszkodowanego oraz szkody poniesione przez poddanie dostarczonego przez 
Ubezpieczającego wyrobu dalszej obróbce przez poszkodowanego bez jego łączenia lub zmieszania z 
rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego; 

28. szkody powstałe wskutek niedostarczenia wody, przerwy w dostarczaniu wody lub dostarczenia wody o 
niewłaściwych parametrach, 

29. szkody mogące powstać podczas wykonywania czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym 
określonych w Art. 6.ust.1 pkt. 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym wyrządzone, w związku z realizacją robót 
wodociągowo - kanalizacyjnych w pasie drogowym, przez osoby - brygadzistów oraz monterów sieci wodno- 
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kanalizacyjnych ZWiK - uprawnionych do kierowania ruchem pojazdów w trakcie wykonywania robót, przy 
zmianie częściowej organizacji ruchu, które ukończyły kurs w zakresie wykonywania niektórych czynności 
związanych z kierowaniem ruchem drogowym i posiadają stosowe zaświadczenia ( na podst. §.10 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.  6 lipca 2010 w sprawie kierowania ruchem 
drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 143 z późn. zm.). 

 

§24.  

Franszyzy, udziały własne 

1. Franszyzy i udziały własne dla szkód osobowych zniesione;  

2. Dla szkód rzeczowych ma zastosowanie wyłącznie franszyza redukcyjna w wysokości 500,00 zł, 

3. Dla czystych strat finansowych w wysokości ma zastosowanie wyłącznie franszyza redukcyjna  w wysokości 
1.000,00 zł. 

§25.   

Postanowienia dodatkowe 

Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia: 

1) przewidują wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe z kontraktów (umów) zawartych przed 
zawarciem wnioskowanej umowy ubezpieczenia, to nie będą miały one zastosowania na potrzeby 
przedmiotowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; nie będą miały również zastosowania 
postanowienia dotyczące daty początkowej umowy ubezpieczenia; 

2) przewidują wyłączenia odpowiedzialności za szkody w wartościach pieniężnych, papierach 
wartościowych, dokumentach, zbiorach archiwalnych, to nie będą miały one zastosowania na potrzeby 
przedmiotowej umowy ubezpieczenia; 

3) przewidują wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie złego stanu technicznego 
urządzeń, za których konserwację odpowiada Zamawiający, ulegną doprecyzowaniu, w ten sposób, iż 
wyłączenie znajdzie zastosowanie, o ile Zamawiający wiedział lub, przy zachowaniu należytej staranności, 
mógł się dowiedzieć o złym stanie technicznym urządzeń; 

4) przewidują wyłączenia odpowiedzialności za szkody w pojazdach mechanicznych stanowiących własność 
pracowników Zamawiającego lub osób bliskich pracowników, to nie będą miały zastosowania na potrzeby 
przedmiotowej umowy ubezpieczenia. 

5) przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia 
pojazdów, na powierzchni lakierowanej lub w innych częściach na skutek uderzenia kamieni lub 
przedmiotów znajdujących się na pasie drogi, to nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszego 
postępowania, 

 

DZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§26.  

Zmiana umowy 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w 
szczególności: 

1) sytuacja, w której Wykonawca wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy ubezpieczenia zmiany do 
stosowanych przez niego wzorców umownych,  

2) zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na świadczenie usługi będącej przedmiotem 
niniejszego postępowania, 

3) zmiana na rynku ubezpieczeniowym,  

4) doubezpieczenia, podwyższenia lub obniżenia pod/limitów w okresie ubezpieczenia, rozszerzenia lub 
zawężenia zakresu ubezpieczenia lub zmianę innych elementów umowy oraz rozliczenia i aktualizacji 
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składek ubezpieczeniowych (w tym rat składek) z nią związanych, które to sytuacje nie stanowią 
realizacji postanowień umowy – w przypadku zidentyfikowania i uzasadnienia przez Zamawiającego 
potrzeby dokonania takiej zmiany. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną  
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Wszystkie przypadki, określone w ust. 1, stanowią katalog istotnych zmian, na których dokonanie w umowie 
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez 
Zamawiającego. 

 

§27.  

Oświadczenia 

Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne  
i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą elektroniczną. Na żądanie druga strona potwierdzi fakt otrzymania 
zawiadomienia/oświadczenia.  

 

§28.  
Pozostałe postanowienia 

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 do umowy oraz Załącznik nr 6 do SIWZ.  

3. Wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają odpowiednie zastosowanie obowiązujące przepisy 
prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zielona Góra, dnia ……………………………………… 

 

Wykonawca  Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1- Wykaz klauzul dodatkowych 

- Załącznik nr 6 do SIWZ- Procedura likwidacji szkód 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
NR […] 
 

WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH 

 
KLAUZULA EIB 01 A  

/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jednocześnie 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za Ubezpieczającego rozumie 
się wyłącznie Zarząd.  
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do 
Ubezpieczonego 

KLAUZULA EIB 02  
/KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio, jak również pośrednio wskutek 
wyładowania atmosferycznego lub spowodowane działaniem prądu elektrycznego: w tym m. in. szkody powstałe 
wskutek wszelkich przepięć, przetężeń, zaniku napięcia, zwarć, spięć, spowodowane indukcją prądu elektrycznego 
lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, itp.  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe we wszelkiego rodzaju urządzeniach i instalacjach 
elektrycznych lub elektronicznych w tym także w sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub 
elektronicznych.  
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w urządzeniach 
przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania np. przepalenie wkładek 
topikowych, bezpieczników, wyłączników. 
Limit odpowiedzialności wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych wynosi 
1.000.000,00 zł 
 
 

 
KLAUZULA EIB 03 

/KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH/ 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz sprzęt elektroniczny (zwane 
dalej Maszynami) od szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, 
przyczynami eksploatacyjnymi.  
Za szkody spowodowane działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek niewłaściwej obsługi lub błędu 
w obsłudze, oraz wskutek uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie. 
Za szkody spowodowane wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu, 
konstrukcji, montażu, wadliwego materiału oraz wszelkich innych wad i usterek, w tym fabrycznych, nie wykrytych 
i nie ujawnionych podczas wykonania Maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy. 
Za szkody spowodowane przyczynami eksploatacyjnymi uważa się niezawinione przez obsługę szkody 
eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły 
wewnętrzne i odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: 
sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, brak wody w kotłach parowych, przegrzanie, 
nadmierne ciśnienie itp. 
Ochroną w ramach niniejszej klauzuli są objęte Maszyny w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego 
montażu, jak również podczas napraw, remontów i konserwacji. 
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
1) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych 
bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu 
ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 
2) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje 
podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, chyba że powstały one wskutek zdarzenia objętego ochroną 
na podstawie niniejszej klauzuli, 
3) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
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4) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 
5) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
6) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, 
7) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści, 
8) w postaci utraty zysku. 
Limit odpowiedzialności wynosi 1.000.000,00 zł. 
Franszyza redukcyjna: 500,00 zł  
Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są 
limitowane. 
 

KLAUZULA EIB 04  
/KLAUZULA DEWASTACJI/ 

 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo ryzyko dewastacji. Przez dewastację rozumie się 
zniszczenie bądź uszkodzenie mienia, dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę.  
Za dewastację nie uważa się zdarzeń, które pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową na mocy innych 
postanowień umowy ubezpieczenia. 
Ubezpieczeniem objęte są wszystkie stanowiące przedmiot ubezpieczenia składniki mienia niezależnie od rodzaju 
i klasyfikacji z wyłączeniem wartości pieniężnych. 
2. Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia np. 
pomalowaniu, oskrobaniu, graffiti, itp. Limit odpowiedzialności dla postanowień niniejszego punktu wynosi 
Strony uzgodniły, że 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 
KLAUZULA EIB 05 A 

/KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ/ 
 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również ryzyko samoistnej katastrofy budowlanej za którą uważa się 
niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów 
rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z Ustawą 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 3.000.000,00. zł. 
Limitu nie stosuje się dla katastrofy budowlanej do której doszło wskutek innych ryzyk objętych umową 
ubezpieczenia. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest do wysokości sum ubezpieczenia. 
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w budynkach 
przeznaczonych do rozbiórki. 
 

 
KLAUZULA EIB 06 

/KLAUZULA SPOSOBU PRZECHOWYWANIA MIENIA/ 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża, w tym także w 
pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu, jeśli mienie to składowane było bezpośrednio na 
podłodze lub na podstawie niższej niż wymagana w treści ogólnych warunków ubezpieczenia.  
 
 
 

KLAUZULA EIB 07 A 
/KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH / 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku, w związku lub 
podczas prowadzenia prac inwestycyjnych i modernizacyjnych związanych m.in. z budową bądź montażem oraz 
przebudową, remontem lub wznoszeniem, w nowym mieniu objętym zakresem i przedmiotem tych prac (inwestycji), 
a nie istniejącym uprzednio w miejscu ubezpieczenia w chwili rozpoczęcia tych prac. 
2. Przez prace inwestycyjne i modernizacyjne w rozumieniu niniejszej klauzuli należy rozumieć prace, które 
powodują powstanie nowego środka trwałego lub zwiększenie wartości ewidencyjnej istniejącego środka trwałego, 
a także nakłady związane z odtworzeniem mienia po zaistniałej szkodzie, w tym także prace, do których stosuje się 
przepisy ustawy Prawo budowlane. 
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3. Do zakresu regulowanego niniejszą klauzulą stosuje się odpowiednie ze względu na charakter inwestycji 
warunki ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy lub montażu (CAR/EAR) wg powszechnie stosowanych w obrocie 
przez Ubezpieczyciela OWU, z uwzględnieniem w zakresie ochrony szkód powstałych w związku i/lub w okresie 
prób i testów (maksymalny okres prób i testów objęty ochroną wynosi cztery tygodnie), z rozszerzeniem 
odpowiednio o zakres zgodny co najmniej z klauzulami odpowiednio 115 lub 200 wg standardu monachijskiego. 
Włączenie innych dodatkowych klauzul wymaga uprzedniej zgody Ubezpieczyciela.  
4. Wartość prac objętych ochroną nie może przekraczać jednostkowo 500.000,00 zł. Kwota ta jest 
jednocześnie limitem odpowiedzialności na zdarzenie w odniesieniu do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli.  
5. Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszej klauzuli z limitem odpowiedzialności w 
wysokości 300.000,00 zł. objęte są pozostałe szkody w mieniu otaczającym, które nie są objęte zakresem 
ubezpieczenia mienia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli definicja mienia otaczającego zgodna z warunkami o których 
mowa w ust. 3. 
6. Niniejsze rozszerzenie zakresu dotyczy prac wykonywanych przez Ubezpieczającego jak i podmioty 
zewnętrzne (Ubezpieczeni w ramach niniejszego rozszerzenia).  
7. W stosunku do ubezpieczonych w ramach niniejszego rozszerzenia zniesiony zostaje regres 
ubezpieczeniowy. 
8. Sposób wypłaty odszkodowania zostanie ustalony z ubezpieczającym. 
9. Franszyza redukcyjna dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli wynosi: 500 zł. 
 
 
 

KLAUZULA EIB 08 A 
/KLAUZULA TRANSPORTU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Na mocy niniejszej klauzuli zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu 
powstałe w trakcie jego przenoszenia, przewożenia lub transportu wewnątrzzakładowego w obrębie danej 
lokalizacji. Niniejsze rozszerzenie dotyczy również transportu pomiędzy lokalizacjami, jednakże znajdującymi się w 
odległości nie większej niż 60 km od siebie.  
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody spowodowane wypadkiem środka transportu, za pomocą 
którego mienie było przewożone. 

 
KLAUZULA EIB 08 B 

/KLAUZULA MiniCARGO/ 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
1. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony na wszelkie mienie 
przewożone/transportowane na ryzyko ubezpieczającego/ubezpieczonego (w tym przez przewoźników 
zewnętrznych) wszelkimi środkami transportu lądowego, od szkód powstałych podczas jego 
przewożenia/transportu.  
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka szkód:  
1) ryzyka objęte ochroną w zakresie umowy ubezpieczenia, w tym na podstawie klauzul dodatkowych; 
2) wypadek pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport; 
3) kradzież mienia będącą następstwem wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport; 
4) kradzież pojazdu wraz z przewożonym przez ten pojazd mieniem; 
5) kradzież mienia z pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport, o ile pojazd ten znajdował się 
pod bezpośrednim dozorem fizycznym osoby lub osób biorących udział w transporcie. Za bezpośredni dozór 
fizyczny uważa się zachowanie przynajmniej kontaktu wzrokowego z tym pojazdem przez co najmniej jedną osobę 
dokonującą transportu; 
6) rabunek; 
7) uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie załadunku i rozładunku. 
3. Odszkodowanie za szkody będące następstwem zdarzeń, o których mowa w ust. 1 ograniczone jest do 
limitu w wysokości 200.000,00 zł., bez względu na faktyczną wartość przewożonego mienia. 
4. Niniejsza klauzula nie dotyczy transportu wartości pieniężnych i gotówki. 
5. Ubezpieczeniem, w ramach niniejszej klauzuli nie są objęte szkody: 
1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku 
transportu, 
2) powstałe wskutek niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub 
zwyczajami bądź jego braku, 
3) powstałe wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność, 
4) spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia 
lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, z zastrzeżeniem, że w przypadku dokonywania 
przewozu transportem obcym wyłączenie ma zastosowanie, jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony o takim złym 
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stanie technicznym lub nieprzystosowaniu do przewozu wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł 
się dowiedzieć, 
5) spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności 
załadunkowych i wyładunkowych, 
6) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, 
naturalnego zużycia mienia, 
7) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób 
dokonujących rozładunku i załadunku, z zastrzeżeniem, że w przypadku transportu obcego lub rozładunku i 
załadunku wykonywanego przez osoby trzecie, wyłączenie ma zastosowanie, jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony 
o tym wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć. 
 
 
 

KLAUZULA EIB 09  
/KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH/ 

 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
1. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko szkód wodociągowych. 
2. Szkody wodociągowe polegające na zalaniu przez wydostawanie się wody i innych cieczy, gazów lub pary 
z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych obejmują w szczególności szkody powstałe wskutek: 
1) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub pary z przewodów 
i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych, 
2) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, 
3) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn niż pożar, 
4) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów, 
5) zalania przez osoby trzecie, 
6) zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także elementów tych 
lub podobnych przedmiotów. 
3. Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje dodatkowo szkody w samych przewodach i urządzeniach 
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych (w tym 
również znajdujących się na zewnątrz budynków), w tym spowodowanych przez zamarznięcia lub pęknięcia. 
Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi 250.000,00 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 
poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii oraz przywrócenia mienia do stanu poprzedniego. 
Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi 250.000,00 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
KLAUZULA EIB 10 A 

/KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH/ 
 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w mieniu, gdy zdarzenia te są następstwem aktów terroryzmu, 
strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych, w rozumieniu mających zastosowanie do 
umowy ubezpieczenia warunków ubezpieczenia (wzorców umownych). 
Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody będące bezpośrednim oraz pośrednim następstwem: 
działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, 
rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, 
wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków 
zdarzeń wymienionych powyżej. 
Z zakresu ochrony wyłączone są również szkody:  
1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub 
biologicznych, 
2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania 
jądrowego, skażenia radioaktywnego,  
3) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania 
wirusów komputerowych.  
Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia wynosi 500.000,00 zł. 
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KLAUZULA EIB 21 A 

/KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie 
dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie. 

 
 

KLAUZULA EIB 22 
/KLAUZULA PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Ubezpieczonego lub będące 
w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. 
 

KLAUZULA EIB 23 
/KLAUZULA WARTOŚCI PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Środki trwałe są ubezpieczone i objęte ochroną ubezpieczeniową według wartości zadeklarowanej do 
ubezpieczenia i na zasadach (w tym dotyczących ustalenia niedoubezpieczenia, nadubezpieczenia, wysokości 
szkody i wypłaty odszkodowania) obowiązujących dla danego rodzaju wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia, 
bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, w szczególności 
dotyczących wieku, stopnia umorzenia (amortyzacji) i zużycia technicznego lub sposobu ustalenia sumy 
ubezpieczenia. 
 

 
KLAUZULA EIB 24 

/KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/ 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Ubezpieczyciel oświadcza, że akceptuje przepisy wewnętrzne ubezpieczonego w zakresie budowy i eksploatacji 
urządzeń technicznych i uznaje je za wystarczające, w odniesieniu do warunków umowy ubezpieczenia 
zobowiązujących ubezpieczonego do przestrzegania takich przepisów o ile przepisy te są zgodne z powszechnie 
obowiązującym prawem.  
W razie wykazania, iż ubezpieczony stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, ubezpieczyciel nie będzie z 
tego tytułu podnosił zarzutów (wynikających z warunków ubezpieczenia lub innych przepisów, w tym instrukcji 
obsługi danego urządzenia, wymogów i/lub zaleceń producenta, organów władzy czy też ubezpieczyciela) 
zmierzających do obniżenia należnego odszkodowania bądź uchylenia się od odpowiedzialności.  
W przypadku wejścia w życie nowych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych, zmieniających 
dotychczasowe lub nakładających na ubezpieczonego nowe obowiązki w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń 
technicznych, wprowadza się 6-miesięczny okres dostosowawczy od dnia wejścia w życie tych przepisów, podczas 
którego ubezpieczyciel nie będzie podnosił zarzutów i wyciągał negatywnych konsekwencji wynikających z 
ewentualnego niezastosowania się do zmienionych/nowych przepisów. Niniejszy zapis ma zastosowanie jedynie w 
sytuacji, gdy nowe powszechnie obowiązujące regulacje prawne wprowadzają okres dostosowawczy krótszy niż 6-
miesięczny. 
 

 
KLAUZULA EIB 25 

/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/ 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i system zabezpieczeń u ubezpieczonego za 
wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. 
 

 
KLAUZULA EIB 26 A 

/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ 
 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
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Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i system zabezpieczeń u ubezpieczonego za 
wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.  
 
 

KLAUZULA EIB 27 
/KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
 
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) 
znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi 
producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków. 
2. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w ust. 1 rozszerza się o ryzyko 
kradzieży, w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania. Limit odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży wynosi 
50.000,00 zł. 
 
 

 
KLAUZULA EIB 28 A 

/KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU  
Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym 
w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, z 
uwzględnieniem klauzuli automatycznego pokrycia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia 
prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub 
konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone 
są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). 
Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na 
budowę oraz robót ziemnych. 
2. Mienie nowe, nie istniejące uprzednio w miejscu ubezpieczenia w chwili rozpoczęcia prac, o których mowa 
w ust. 1 i stanowiące nakład tych prac, zostaje objęte ochroną jako tzw. drobne prace budowlano montażowe, do 
limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł. 
Odszkodowanie wypłacone jest wg kosztów przywrócenia stanu, w jakim znajdowało się mienie bezpośrednio 
przed szkodą. Wypłata odszkodowania zostanie w każdym przypadku wypłacona ubezpieczonemu, który jest 
odpowiedzialny za ewentualne rozliczenie z podmiotem zewnętrznym wykonującym prace. 
 
 

 
KLAUZULA EIB 29 

/KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI/ 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem, 
odgrzybieniem itp. dokumentacji produkcyjnej, medycznej, finansowej bądź archiwalnej (w tym także koszty 
odtworzenia nośników na których dokumentacja była zawarta), która została zniszczona, uszkodzona bądź 
utracona na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. 
Dodatkowy limit odpowiedzialności wynosi 100.000,00 zł. 

 
KLAUZULA EIB 30 

/KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA EWIDENCJĄ/ 
 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w mieniu znajdującym się poza ewidencją księgową 
ubezpieczonego. Odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje niezależnie od wartości jednostkowej poszczególnych 
składników mienia. 
 

 
KLAUZULA EIB 31 

/KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI/ 
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Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju budowlach, w 
szczególności w ogrodzeniach i bramach, chodnikach, placach i drogach, altankach śmietnikowych, kładkach, 
mostach, placach zabaw, boiskach, parkingach, obiektach małej architektury, itp. o ile budowle zostały zgłoszone 
do ubezpieczenia, bez jakichkolwiek ograniczeń ochrony ubezpieczeniowej wynikających z postanowień warunków 
ubezpieczenia (wzorców umownych) odnoszących się do budowli. 
 
 
 

KLAUZULA EIB 33 
/KLAUZULA DEFINICJI PRACOWNIKA/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Za pracownika uznaje się osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania. Za pracownika uznaje się również osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie innej umowy lub na innej 
podstawie, tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło, na podstawie kontraktu menedżerskiego, praktykanta, stażystę, 
wolontariusza, osobę wykonującą prace interwencyjne i prace na cele społeczne lub społecznie użyteczne, osobę 
skazaną i odbywającą karę pozbawienia wolności na podstawie odpowiednich przepisów lub inną osobę 
wykonującą prace zlecone w ramach działalności gospodarczej (samozatrudnieni) – w takim zakresie w jakim 
czynności wykonywane przez tą osobę pozostają w związku z ubezpieczoną działalnością. 
 
 
 

KLAUZULA EIB 35 
/KLAUZULA POKRYCIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Zakresem ubezpieczenia objęte będą szkody polegające na: 
- zniszczeniu elementów ogrodzenia w miejscu ubezpieczenia; 
- zniszczeniu elementów wyposażenia lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie; 
- uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających oraz elementów zabezpieczających, w tym m.in.: ścian, 
stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, framug, futryn oraz systemów alarmu i monitoringu; 
- poniesieniu kosztów przeprogramowania zamków i systemów zabezpieczeń,  
jeżeli szkody te powstały w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia lub usiłowaniem dokonania 
tych zdarzeń. 
Szkody te będą pokrywane w granicach sum ubezpieczenia, a w przypadku ich przekroczenia zastosowanie 
znajdzie dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 15 % sumy ubezpieczenia, nie mniej niż 5.000,00 zł, nie 
więcej niż 50.000,00.zł w agregacie.  
 

KLAUZULA EIB 38 A 
/KLAUZULA MIENIA WYŁĄCZONEGO Z EKSPLOATACJI (NIEUŻYTKOWANEGO)/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu, które: 

1) nie zostało jeszcze przygotowane do eksploatacji, tj. nie zostało rozpakowane, podłączone, zamontowane, 
itp. 

2) zostało wyłączone z eksploatacji (użytkowania) przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z 
eksploatacji  strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji mienia poprzez brak 
jakiejkolwiek aktywności z nim związanej (w tym, np. brak bieżącej konserwacji, remontów, zmianę 
przeznaczenia, itp.), w związku z przeznaczeniem do likwidacji/rozbiórki. 

Mienie przeznaczone do sprzedaży, wynajmu, oczekujące na uregulowanie stanu własnościowego lub tymczasowo 
magazynowane lub wobec którego zastosowano czasową przerwę w eksploatacji, jest objęte ochroną 
ubezpieczeniową.  
W przypadku mienia tymczasowo magazynowanego lub wobec którego zastosowano czasową przerwę w 
eksploatacji, przerwa nie może przekroczyć 6 miesięcy, a po upływie tego okresu zastosowanie mają zapisy 
warunków ubezpieczenia.  
 
 

KLAUZULA EIB 39 B 
/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA,  

ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI I DEKLARACJI MIENIA DO UBEZPIECZENIA/ 
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Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte lub przekazane mienie lub 
wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań potwierdzonych stosownymi dokumentami 
oraz innych stanów faktycznych i prawnych prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia, a także 
przekazane na skutek realizacji umów dzierżawy, leasingu lub innego podobnego stosunku prawnego.  
2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z 
dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na ubezpieczonego ryzyka przypadkowej 
utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.  
3. Dokument/dokumenty ubezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy zostaną wystawione w oparciu o 
sumy ubezpieczenia zadeklarowane przez ubezpieczającego w materiałach konkursowych/SIWZ, jednakże z 
ochroną ubezpieczeniową udzielaną według stanu mienia na dzień faktycznego rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej.  
4. Dokument/dokumenty ubezpieczenia na kolejne okresy rozliczeniowe zostaną wystawione w oparciu o 
zaktualizowane sumy ubezpieczenia zadeklarowane przez ubezpieczającego w terminie niezbędnym dla 
przygotowania tych dokumentów, jednakże z ochroną ubezpieczeniową udzielaną według stanu mienia na dzień 
faktycznego rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w ramach kolejnych okresów rozliczeniowych.  
5. Na podstawie różnicy wartości o których mowa w ust. 3 i ust. 4 ubezpieczyciel dokona rozliczenia wzrostu 
wartości/spadku mienia w każdym okresie rozliczeniowym w okresie od deklaracji sumy ubezpieczenia do 
zakończenia okresu rozliczeniowego. Dla rozliczenia składki w ostatnim okresie rozliczeniowym, ubezpieczający w 
terminie do 60 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia przekaże ubezpieczycielowi sumy ubezpieczenia według 
stanu na ostatni dzień ochrony. 
6. Wartość aktualizacji zostanie ustalona jako iloczyn ½ stawki i różnicy wartości. 
7. Roczny limit dla deklaracji i automatycznego pokrycia wynosi: 20% łącznej sumy ubezpieczenia. Po 
dokonaniu aktualizacji limit ulega przywróceniu do pierwotnej wysokości. W przypadku wyczerpania limitu 
automatycznego pokrycia, nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na odrębnie ustalonych warunkach, na 
wniosek ubezpieczającego, za zgodą ubezpieczyciela. 
8. Jednostkowe zgłoszenie do ubezpieczenia mienia, potwierdzone odrębnym dokumentem wystawionym 
przez ubezpieczyciela, nie powoduje zmniejszenia limitu o którym mowa powyżej. 
9. W przypadku, gdy wartość środków trwałych w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek 
zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości środka, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio 
zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości środków trwałych.  
10. Klauzula EIB 49 /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania.  
11. Postanowień niniejszej klauzuli dotyczącej obowiązku rozliczania wysokości składki nie stosuje się, jeżeli 
wzrost wartości mienia nie przekroczył 2.000.000zł 
 
 

KLAUZULA EIB 42  
/KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się wg potrzeb na sumy 
ubezpieczenia tych pozycji ubezpieczanego i dotkniętego szkodą mienia, dla których określone sumy 
ubezpieczenia nie są wystarczające w stosunku do kosztów naprawienia szkody lub innych kosztów objętych 
ochroną ubezpieczeniową. 
Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w 
systemie na pierwsze ryzyko.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia/rozliczeniowym wynosi 
2.000.000,00 zł 
 
 

KLAUZULA EIB 44  
/KLAUZULA PROLONGATY/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
1. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej płatności nie 
może być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia ubezpieczyciela od umowy ani skutkować 
brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem odpowiedzialności. 
2. W takim wypadku ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, termin do 
uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym ubezpieczającego na piśmie, z podaniem sankcji w przypadku 
braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie przewidzianej w przepisach prawa. 
3. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności jest możliwe 
dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki bądź jej raty, o ile do 
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dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że 
brak opłacenia kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2 może skutkować wyłącznie 
ustaniem odpowiedzialności ubezpieczyciela.  
4. W przypadku większej liczby podmiotów ubezpieczonych na podstawie jednej umowy ubezpieczenia, brak 
opłaty składki przez jeden z podmiotów nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności w stosunku do pozostałych. 
 
 

KLAUZULA EIB 45 
/KLAUZULA RATALNA/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody 
objętej ubezpieczeniem, ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego uregulowania 
pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona 
kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne będą zgodnie 
z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia. 
 

 
KLAUZULA EIB 48 

/KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/ 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli 
obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod 
warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków 
pieniężnych. 
 
 

 
KLAUZULA EIB 49  

/KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/ 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności 
dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień 
ochrony ubezpieczeniowej. 
  

 
KLAUZULA EIB 50  

/KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/ 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, 
zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) nie mniej korzystne dla ubezpieczającego niż 
obowiązujące w umowie ubezpieczenia. 
Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności ustalonych w systemie pierwszego ryzyka 
oraz przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. 
 
 

 
KLAUZULA EIB 53 A 

/KLAUZULA PRZEKSZTAŁCEŃ/ 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
W przypadku: 
- przejęcia ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem; 
- wydzielenia ze struktur ubezpieczonego podmiotów zależnych; 
- zbycia przez ubezpieczonego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 
nowy właściciel, podmiot przejmujący lub podmiot nowopowstały automatycznie wstępuje we wszystkie prawa i 
obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia, co nie wymaga odrębnej zgody ubezpieczyciela. 
Jednakże ubezpieczającemu i ubezpieczycielowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia z 90 
dniowym okresem wypowiedzenia w terminie 14 dni od zmiany stosunków własności bądź dokonanego zbycia.  
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Ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić ubezpieczyciela na piśmie w terminie 14 dni od daty zmiany 
stosunków własności. 
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany 
okres ochrony ubezpieczeniowej w systemie pro rata za dzień, bez potrąceń kosztów manipulacyjnych. 
Jeżeli składka jest rozłożona na raty, niezapłacone raty nie stają się wymagalne w całości lub części odpowiadającej 
wysokości należnego zwrotu składki z umowy ubezpieczenia. 
 
 

 
KLAUZULA EIB 54  

/KLAUZULA REZYGNACJI ZE SKŁADEK MINIMALNYCH/ 
 
Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania jakiekolwiek postanowienia dotyczące stosowania składek 
minimalnych lub zaliczkowych, przewidziane w warunkach ubezpieczenia (wzorcach umownych) lub taryfikatorach 
stosowanych przez ubezpieczyciela. 
 

 
 

KLAUZULA EIB 92 
/KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
Na ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych bezpośrednio 
lub pośrednio kapitałowo z ubezpieczającym lub z którymi ubezpieczający jest powiązany bezpośrednio lub 
pośrednio kapitałowo oraz do podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej (np. holdingu) co 
ubezpieczający, jednostek organizacyjnych powiązanych z tą samą jednostką samorządu terytorialnego, jak 
również do pracowników ubezpieczającego i powyższych podmiotów. 

 
 

KLAUZULA EIB 94 
/KLAUZULA PRZEOCZENIA/ 

Przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków ubezpieczenia, w zakresie przewidzianym niniejszą klauzulą 
Strony uzgodniły następującą ich modyfikację: 
1. Przeoczenie istotnych informacji i nie dostarczenie ich w wymaganym terminie ubezpieczycielowi nie 
będzie miało wpływu na trwałość ochrony ubezpieczeniowej, wypłatę odszkodowania, ograniczenie wypłaty 
odszkodowania, itp. chyba, że nie przekazanie tych informacji jest skutkiem winy umyślnej reprezentantów 
ubezpieczonego. 
2. Jeżeli mające zastosowanie warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) przewidują obowiązek 
ubezpieczającego zgłoszenia okoliczności pociągających za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku 
(wzrost ryzyka ubezpieczeniowego), to ubezpieczyciel ponosi także odpowiedzialność za szkody na skutek 
zrealizowania się wypadku ubezpieczeniowego, chyba że nieprzekazanie informacji wynikało z winy umyślnej 
reprezentantów ubezpieczającego. 
3. Ubezpieczający w czasie trwania umowy ubezpieczenia nie ma obowiązku zgłaszania zmian okoliczności, 
o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 
 

Zielona Góra, dnia ……………………………………… 

 

Wykonawca  Zamawiający 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


