
 

 
1 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego i Umowy CSIOZ/…/2016  

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

ROZDZIAŁ I. WARUNKI UBEZPIECZENIA 

 Opisany poniżej zakres ochrony ubezpieczeniowej jest wymaganym minimalnym zakresem pokrycia ubezpieczeniowego. Jeżeli w oferowanych 

ogólnych warunkach ubezpieczenia są zawarte zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego, zostają automatycznie włączone do zakresu 

ubezpieczenia. 

 W zakresie nieuregulowanym postanowieniami SIWZ, zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją  

w sprzeczności z postanowieniami SIWZ. 

 W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania żadne franszyzy ani udziały własne, a także żadne inne kwotowe limity odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela, za wyjątkiem określonych w SIWZ. 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA 

 

ELEMENT I –  UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA 

Przedmiot ubezpieczenia System 

ubezpieczenia/ 

Baza wyceny 

mienia 

Suma 

ubezpieczenia  

z VAT (PLN) 

*Elementy budynków i budowli, nakłady adaptacyjne, wyposażenie stałe, szyby, elementy szklane, 

witryny, okna, instalacje, wyposażenie, winda, w tym np.: 

- stałe elementy wyposażenia, nakłady adaptacyjne, okładziny ścian, podłóg, sufitów, powłoki malarskie, 

przegrody, ściany, elementy szklane budynków i budowli, armatura, meble, szyby, okna, żaluzje, drzwi 

wewnętrzne i zewnętrzne, zakończenia instalacji np. gniazdka, włączniki itp.; 

- zewnętrzne elementy budynków i budowli itp.; 

- wyposażenie techniczne w tym również instalacje i urządzenia techniczne, sieci informatyczne, maszyny 

i urządzenia zamontowane wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli, wchodzące w skład np. 

systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, telewizji przemysłowej, systemów 

alarmowych, komputerowych i dozoru, oświetlenia, winda itp.; 

- wszelkie instalacje np.: elektryczne, informatyczne, sieci, kable, grzewcze, wodnokanalizacyjne, 

rurociągi, , itp. 

*Dotyczy lokalizacji przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, CSIOZ jest właścicielem 0,3542 

części budynku tj. parter od ul. Stanisława Dubois, I piętro i II piętro – szczegółowy opis ryzyka 

zamieszczony został w rozdziale II. 

Limit na pierwsze 

ryzyko/ wartość 

nowo 

odtworzeniowa 

5 000 000,00 

Urządzenia i wyposażenie biurowe: W tym np.: meble, sprzęt AGD, mikrofalówki, ekspresy, materiały 

biurowe, materiały reklamowe, kable.  

Sumy stałe/wartość 

nowoodtworzeniowa 

1 143 827,09  

Pozostałe środki trwałe własne i powierzone: np.: balon reklamowy pneumatyczny, balon helowy, namiot 

sferyczny wraz z wyposażeniem, balon promocyjny wraz z wyposażeniem  

Sumy stałe/wartość 

nowoodtworzeniowa 

93 172,50  

 

Zakres ubezpieczenia: Wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty, w tym m.in.: 

- ogień, pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna (w tym również w urządzenia i instalacje), eksplozja, upadek 

statku powietrznego bądź jego części, huragan (rozumiany jako wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/sek.), 
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trąba powietrzna, grad, ryzyko powodzi, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, obsunięcia ziemi, zapadania ziemi, 

lawiny, naporu śniegu/ lodu, działanie mrozu, szadzi, huk ponaddźwiękowy, śnieg, dym, sadza; 

- upadek drzew, budowli, budynków bądź ich części, innych przedmiotów, przewrócenie się żurawi budowlanych 

na ubezpieczone mienie, uderzenie pojazdu lub przewożonego przez pojazd ładunku w mienie zgłoszone do 

ubezpieczenia; 

- zalania, rozumiane jako działanie wody lub cieczy na ubezpieczone mienie, w tym również przez nieszczelności 

dachowe, okienne, drzwiowe, itp. również wynikające z topnienia śniegu lub lodu; 

- szkody wodociągowe, w tym np.:  

 wydostanie się pary, wody lub innych płynów z przewodów, zbiorników, pojemników, urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, gaśniczych lub technologicznych, centralnego ogrzewania lub innych 

instalacji,  

 cofnięcia się wody lub ścieków,  

 pozostawienie otwartych kurków/ zaworów, kranów lub innych urządzeń,  

 samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych (z innych przyczyn niż pożar), 

- przepięcia, przetężenia, niezachowanie parametrów prądu; 

- szkody na skutek przeprowadzenia akcji gaśniczej, ratowniczej również w sytuacji, gdy zdarzenie objęte 

ubezpieczeniem nie wystąpiło a interwencja była konieczna; 

- kradzież z włamaniem, dewastacja, wandalizm, rabunek, celowe uszkodzenie, 

- szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia 

wskutek ryzyk objętych ochroną ubezpieczenia; 

- szkody powstałe z innych przyczyn niż wymienione powyżej, inne ryzyka nienazwane (ubezpieczenie all risks). 

Okres ubezpieczenia Od 23 września 2016 r. do 22 września 2017 r. 

Miejsca ubezpieczenia Wszystkie obecne oraz przyszłe miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie 

Zamawiającego w szczególności: 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa (główna lokalizacja) 

ul. Grochowska 21 A, 04-186 Warszawa,   

ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa, 

ul.  Kolejowa 191, Dziekanów Leśny 05-092 Łomianki 

Roczny podlimit dla ryzyka 

kradzieży z włamaniem 

dokonanej lub usiłowanej, 

rabunku dokonanego lub 

usiłowanego oraz ryzyka 

wandalizmu i dewastacji w tym 

graffiti i innych szkód 

estetycznych 

2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Ubezpieczyciel, w ramach podlimitu  obejmuje również koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

oraz przeciwwłamaniowych, powstałych wskutek nieskutecznej próby włamania; 

20.000,00 PLN dla ryzyka graffiti i innych szkód estetycznych 

Podlimit dla ryzyka kradzieży 

zwykłej 

30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Limit wspólny dla Elementu I i dla Elementu II 

Roczny podlimit dla ryzyka 

awarii, uszkodzeń wewnętrznych 

oraz niefachowej obsługi maszyn, 

urządzeń, sprzętu. 

200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Roczny podlimit dla uszkodzenie 

szyb i przedmiotów szklanych w 

tym w szczególności stłuczenie, 

50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 

Ochroną objęte są szyby i inne przedmioty szklane, w tym w szczególności szyby okienne i drzwiowe, witryny, 

oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane, gabloty, tablice reklamowe, szyldy, neony, reklamy świetlne, 
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pękniecie, rozbicie, porysowanie 

wraz z kosztami dodatkowymi 

takimi jak co najmniej: koszty 

montażu, demontażu, transportu, 

wykonania napisów, liter, 

rysunków, naklejek 

reklamowych, oklejania szyb. 

witraże, itp.  

W przypadku szkód w szybach i przedmiotach szklanych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach danego 

ubezpieczonego ryzyka (np. na skutek pożaru, wybuchu) Wykonawca odpowiada do pełnych wartości sum 

ubezpieczenia. 

Roczny podlimit dla kosztów 

poszukiwania źródła wycieku 

oraz naprawy skutków takich 

poszukiwań 

50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 

Roczny podlimit dla ryzyka 

katastrofy budowlanej 

5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 

Składka Składka płacona będzie jednorazowo, przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

polisy. 

Rozliczenie składki Rozliczenie składki w ciągu dwóch miesięcy, po zakończeniu każdego okresu polisowego, na podstawie 

deklaracji o zmianie wartości mienia, według wzoru: 

przyrost wartości mienia x stawka roczna 

2 

Jednocześnie w przypadku zmniejszenia wartości ubezpieczanego mienia Ubezpieczającemu będzie przysługiwał 

zwrot składki bądź zaliczenie jej w poczet składki należnej Ubezpieczycielowi. Należny zwrot składki obliczany 

będzie zgodnie z poniższym wzorem: 

spadek wartości mienia x stawka roczna 

2 

Franszyza redukcyjna zniesiona 

Franszyza integralna zniesiona 

Udział własny zniesiony 

 

Klauzule 

dodatkowe 

1) Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia oraz nowych miejsc ubezpieczenia 

Zostaje potwierdzone, że wszelkie zmiany wartości mienia oraz miejsc ubezpieczenia będą skutkowały automatycznym 

objęciem ochroną zwiększonych wartości mienia, w tym środków w inwestycji oraz nowych miejsc ubezpieczenia. Deklaracja 

ubezpieczającego co do zmian następowała będzie po zakończeniu 12-miesięcznego okresu polisowego i ograniczona będzie do 

przedstawienia łącznej, średniej wartości mienia.  

Automatyczną ochroną objęty jest wzrost wartości mienia do łącznej wartości 5.000.000 PLN (limit ponad sumę 

ubezpieczenia), po przekroczeniu którego objęcie ochroną wymaga akceptacji ubezpieczyciela:  

2) Klauzula ubezpieczenia kradzieży mienia zainstalowanego na zewnątrz budynków i budowli 

Niniejszym zostaje potwierdzone, iż Ubezpieczyciel obejmuje ochroną kradzież mienia zainstalowanego na zewnątrz budynków, 

budowli takiego jak, np. : klimatyzatory, kamery przemysłowe, elementy systemu alarmowego, napędy bram, elementy 

ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy, tablice informacyjne, rynny, rolety itp., o ile było ono przytwierdzone w sposób 

uniemożliwiający jego zabór bez użycia siły i/lub narzędzi. 

Roczny limit dla tego ryzyka wynosi 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3) Klauzula Reprezentantów 

Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy 

ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie 

wyłącznie w odniesieniu do Dyrektora Centrum i jego zastępców. 
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Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem innych osób niż 

Dyrektora Centrum i jego zastępców (w szczególności osób za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).  

4) Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich odpowiedników 

Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie 

umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, powołania, wyboru itp. Ponadto nie przechodzą na Ubezpieczyciela 

roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego.  

Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

5) Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie 

Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w wysokości 300.000 

PLN, limit ponad sumę ubezpieczenia oraz zabezpieczenia mienia bez ograniczenia.  

6) Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu 

Zostaje potwierdzone, że szkody w wyniku pożaru, wybuchu, eksplozji, samozapłonu, przepięcia elektrycznego oraz na skutek 

pośredniego i bezpośredniego uderzenia pioruna wchodzą w zakres ochrony do pełnych sum ubezpieczenia.  

7) Klauzula Leeway 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że  

w przypadku powstania szkody ewentualna proporcjonalna wypłata odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku 

mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu 

ubezpieczenia. 

8) Klauzula przemieszczenia 

Przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach ubezpieczonych lokalizacji w żadnym stopniu nie ogranicza 

ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy.  

9) Klauzula transportowa  

Jednocześnie zostaje potwierdzone, iż mienie objęte jest ochroną także w trakcie transportu: z uwzględnieniem m.in. ryzyka 

wypadku środka transportu wraz z ładunkiem, kradzieży środka transportu wraz z ładunkiem oraz szkód w trakcie załadunku, 

rozładunku i przeładunku.  

Powyższa klauzula ma zastosowanie zarówno dla transportów własnych, jak i zleconych, wykonywanych na terytorium RP.  

W przypadku transportów zleconych ma zastosowanie prawo regresu do przewoźnika. Roczny limit dla tego ryzyka wynosi 

200.000,00 PLN na jeden środek transportu. Przy czym szkody powstałe w trakcie przemieszczania/ przenoszenia/ transportu na 

terenie lokalizacji gdzie Ubezpieczający prowadzi działalność bądź przechowuje mienie objęte są ochroną do pełnych sum 

ubezpieczenia. 

10) Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych 

Zostaje potwierdzone, iż prowadzenie prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych, montażowych, itp. nie powoduje 

ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia ani nie wyłącza odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela za szkody w mieniu istniejącym/ otaczającym powstałe w związku z prowadzeniem tych prac i na skutek tych 

prac, pod warunkiem, że prace te nie wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku. 

Szkody w przedmiocie prowadzonych drobnych prac budowlano-montażowych (inwestycji) objęte są ochroną do limitu 

200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

11) Klauzula strajków, zamieszek i niepokojów społecznych oraz ryzyka terroryzmu (limit wspólny dla Elementu I  

i Elementu II) 

Zostaje potwierdzone, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, zakres ochrony zostaje 

rozszerzony o zdarzenia powstałe w następstwie aktów terroryzmu, sabotażu, zamieszek, strajków i niepokojów społecznych. 

Roczny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi równowartość 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

12) Klauzula kosztów dodatkowych 

Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte, do maksymalnej wysokości rocznego limitu 

50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, wynagrodzenia będące konsekwencją zdarzenia szkodowego należne 
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rzeczoznawcom, ekspertom, które to wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany jest ponieść w celu odtworzenia lub 

zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. 

13) Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 

Ubezpieczyciel uznaje istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych za wystarczające  

i w przypadku szkody istniejące zabezpieczenia będą uznane za wystarczające. Dotyczy to również lokalizacji, w których 

rozpoczęto działalność po zawarciu umowy ubezpieczenia. 

14) Klauzula wykazu mienia 

Ubezpieczający nie ma obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi wykazu ubezpieczonego mienia, również w toku likwidacji 

szkody, co w żadnym stopniu nie ogranicza udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.  

15) Klauzula rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub wskazanego w dokumencie 

ubezpieczenia, jako początek ochrony ubezpieczeniowej, a nie od dnia następującego po zapłacie składki. 

16) Klauzula prewencyjna 

W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną, Ubezpieczyciel zwraca poniesione przez Ubezpieczonego 

koszty wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia 

oraz zapobieżenia szkodzie lub zwiększenia jej rozmiarów, w tym koszty akcji ratowniczej (gaszenia, ewakuacji itp.),  

w granicach łącznej sumy ubezpieczenia (ewentualnie dotyczącej danej lokalizacji), jeżeli środki te były celowe, chociażby 

okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane, nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. 

17) Klauzula odtworzenia planów i dokumentów 

Ubezpieczeniem objęte są poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego niezbędne koszty związane z odtworzeniem, 

oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem planów, rysunków, dokumentów finansowych lub innych dokumentów 

zniszczonych, uszkodzonych bądź utraconych w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia w trakcie okresu ubezpieczenia.  

Ochroną objęte są również np.: koszty opłat skarbowych koniecznych do poniesienia w celu odtworzenia dokumentów. 

Limit odpowiedzialności 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

18) Klauzula składowania 

W przypadku szkód powstałych wskutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane 

bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się  

w pomieszczeniach położonych na poziomie lub poniżej poziomu gruntu. 

19) Klauzula szkód elektrycznych, przepięć 

Ubezpieczyciel pokryje szkody powstałe na skutek przyczyn elektrycznych, np. przepięcia, niezachowanie parametrów prądu, 

niezadziałanie zabezpieczeń, zanik lub zmiana napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz, uszkodzenie izolacji, 

zwarcie, itp. a także szkody powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzenia się 

niszczących sił elektromagnetycznych.  

Limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

(powyższe ograniczenie kwotowe nie ma zastosowania, jeśli w wyniku powyższych zdarzeń doszło w ubezpieczonym mieniu do 

szkód następczych takich jak, np.: pożar, wybuch, zalanie). 

20) Klauzula kradzieży zwykłej (limit wspólny dla Elementu I i Elementu II) 

Kradzież zwykła rozumiana jest jako dokonanie zaboru ubezpieczonego mienia w celu przywłaszczenia, niepozostawiające 

widocznych śladów, bez zniszczenia zabezpieczeń, (przy zachowaniu warunku zgłoszenia tej kradzieży policji), jak również 

niewyjaśnione zaginięcie.  

Za kradzież zwykłą uważa się również kradzież z włamaniem, w przypadku której Ubezpieczyciel odmówił wypłaty 

odszkodowania z uwagi na niespełnienie wymogów dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia mienia przed szkodą. 

Limit odpowiedzialności: 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. 

21) Klauzula zalania przez nieszczelności 

Ubezpieczyciel pokryje szkody powstałe w wyniku deszczu (nie tylko nawalnego), gradu, śniegu lub lodu spowodowane 

niewłaściwym stanem technicznym dachu lub innych elementów budynku bądź brakiem lub niewłaściwym zabezpieczeniem 
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otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych – o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do 

Zamawiającego – do limitu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

W przypadku gdy obowiązek konserwacji lub zabezpieczenia nie należał do Zamawiającego, szkody pokrywane są do pełnych 

sum ubezpieczenia. 

22) Klauzula zwiększonych kosztów działalności (limit wspólny dla Elementu I i Elementu II) 

Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu poniesione w celu kontynuowania działalności dodatkowe wszelkie koszty 

związane z powstałą szkodą w mieniu. 

Pod pojęciem kosztów dodatkowych rozumie się wszelkie koszty, które nie występowały w ramach normalnej działalności 

Zamawiającego przed powstaniem szkody i do których powstania przyczyniła się, pośrednio lub bezpośrednio, przedmiotowa 

szkoda oraz koszty dodatkowe wynikające z różnicy pomiędzy kosztami danego rodzaju ponoszonymi w trakcie normalnego 

toku działalności Zamawiającego a kosztami tego samego rodzaju, które Zamawiający jest zmuszony ponosić po zaistnieniu 

szkody i do których wzrostu w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniła się zaistniała szkoda 

Ochrona obejmuje w szczególności: 

- koszty związane z wynajmem, koniecznością użytkowania obcych pomieszczeń, maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego; 

- koszty pracy dodatkowej (np. godziny nadliczbowe); 

- koszty przeniesienia i adaptacji mienia do nowych pomieszczeń. 

Limit odpowiedzialności: 2.000.000,00 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Franszyza redukcyjna: 2 dni. 

Okres odszkodowawczy: 12 miesięcy 

23) Klauzula terminu oględzin miejsca szkody 

W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczyciel przeprowadzi oględziny miejsca szkody oraz sporządzi protokół szkody w 

ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu szkody. 

24) Klauzula notyfikowania zmian ryzyka 

Zwiększenie ryzyka, które nie jest pod kontrolą lub jest poza wiedzą Ubezpieczającego nie ma wpływu na ograniczenie 

odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

25) Klauzula władz publicznych 

Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają objęte koszty dodatkowe związane z odtworzeniem uszkodzonego lub 

zniszczonego mienia, które Ubezpieczający będzie zobowiązany ponieść wyłącznie w wyniku konieczności wypełnienia 

formalnych zarządzeń wydanych przez odpowiednie organy władzy publicznej. 

Niezależnie od powyższych postanowień w żadnym przypadku Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za koszty dodatkowe: 

- poniesione w związku z ubezpieczonym mieniem, które pozostało nieuszkodzone, z wyjątkiem jednakże fundamentów tej 

części budynków lub budowli, która uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu; 

- które zostały naliczone w charakterze podatku lub innych opłat lub też w związku z wyceną majątku; 

- które zostały poniesione w konsekwencji jakiegokolwiek postanowienia    wydanego przed dniem wydarzenia się szkody; 

- które Ubezpieczający został zobowiązany ponieść w charakterze kar administracyjnych. 

Limit odpowiedzialności: 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

26) Klauzula przeoczenia 

Jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji 

mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej, to fakt nieprzekazania 

informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia 

danych. 

27) Klauzula ubezpieczenia ryzyka awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niefachowej obsługi maszyn, urządzeń 

Ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte szkody powstałe na skutek niewłaściwej obsługi maszyn, urządzeń m.in.: 

nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora, upadku, zaniedbania, wad 

produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych i wad materiałowych, które ujawniły się po okresie gwarancji, szkód powstałych  

w następstwie wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, zniszczenia przez osmalenie, przypalenie, awarii mechanicznej lub 
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elektrycznej, a także szkód powstałych na skutek niezadziałania lub wadliwego zadziałania urządzeń zabezpieczających, 

sygnalizacyjnych,  kontrolno-pomiarowych, itp.  

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 200.000,00 PLN. 

Fakultatywne 

warunki 

ubezpieczenia 

Podniesienie limitu w klauzuli strajków, zamieszek i niepokojów społecznych oraz ryzyka terroryzmu (limit wspólny dla 

Elementu I i Elementu II) do poziomu 30.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Postanowienia 

i informacje 

dodatkowe 

 Jeżeli treść OWU wyklucza bądź ogranicza ubezpieczenie ryzyka powodzi, w tym także w odniesieniu do mienia znajdującego 

się na terenie, gdzie występowała powódź lub na obszarach bezpośrednio zagrożonych powodzią, to zapisy te nie mają 

zastosowania, 

 W przypadku limitów ustanowionych w systemie na pierwsze ryzyko nie będzie miała zastosowania proporcjonalna redukcja 

wypłaty odszkodowania,  

 Wyszczególnione sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT. Wypłata odszkodowania nastąpi z uwzględnieniem podatku 

VAT, 

 Ochroną ubezpieczeniową objęte jest również mienie nienależące do Zamawiającego, za które ponosi on odpowiedzialność na 

podstawie odrębnych przepisów, umów, zleceń o ile wartość mienia została ujęta w sumie ubezpieczenia, 

 Ochroną ubezpieczeniową objęte jest również mienie należące do Zamawiającego, użytkowane przez osoby trzecie na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia bądź innych tytułów prawnych o ile wartość mienia została ujęta w sumie 

ubezpieczenia, 

 Ochrona ubezpieczeniowa Element I –  Ubezpieczenie Mienia Od Wszystkich Ryzyk, obejmuje również mienie 

przechowywane, używane ze względu na swoją specyfikę na zewnątrz budynków i budowli, 

 Sumy ubezpieczenia, stan na 31.05.2016r., zostaną zaktualizowane na etapie wystawiania polisy.  

 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie także podczas jego konserwacji, naprawy, utrzymania technicznego, mienie podczas 

składowania tymczasowego oraz mienie wyłączone z eksploatacji itp.; 

 Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie wg wartości odtworzeniowej bez względu na jego wiek, stopień zużycia 

technicznego czy stopień umorzenia, 

 Ubezpieczyciel, w ramach sum ubezpieczenia obejmuje koszty naprawy zabezpieczeń przeciw kradzieżowych oraz 

przeciwwłamaniowych, również szkód powstałych wskutek nieskutecznej próby włamania; 

 

ELEMENT II –  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia/ 

Baza wyceny mienia 

Suma ubezpieczenia z VAT 

(PLN) 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny (w tym np. komputery, drukarki, monitory, 

rzutniki, serwery, kopiarki, sprzęt telekomunikacyjny, sprzęt audio- video, faxy, 

skanery) 

Sumy stałe/wartość 

nowoodtworzeniowa 170 349753,45 

Sprzęt elektroniczny przenośny (w tym np.: komputery, drukarki, telefony 

komórkowe, aparaty)  

Sumy stałe/wartość 

nowoodtworzeniowa 
807 711,87 

 

Zakres ubezpieczenia Wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty sprzętu elektronicznego (niezależnie od wieku mienia), w tym m.in.: 

- wybuch, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego lub jego części, działanie ognia, dym, 

sadza, osmolenie, przypalenie, eksplozja, implozja, uderzenie pojazdu lub przewożonego przez pojazd ładunku w mienie 

zgłoszone do ubezpieczenia, wiatr, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, działanie ciężaru śniegu, szadź, zapadanie  

i osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi; upadek rzeczy; 

- zalanie cieczą, działanie wody, zalanie cieczą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, technologicznych, gaśniczych, działanie 

innych czynników takich jak: burzy, sztormu, podniesienie się poziomu wód podziemnych, mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, 

pary wodnej i cieczy w innej postaci. Również ochroną objęte są zalania przez nieszczelności bądź nieodpowiednio 
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zabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, niewłaściwy stan techniczny dachu lub innych elementów budynku; 

- działanie człowieka, takie jak np.: niewłaściwa obsługa, nieostrożność, zaniedbanie, upuszczenie, błędna obsługa, 

nieumyślne lub celowe uszkodzenie bądź zniszczenie przez osoby trzecie, brak kwalifikacji, błąd operatora, kradzież  

z włamaniem, dewastacja, wandalizm, rabunek; 

- upadek, szkody spowodowane przez uszkodzony bądź źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; 

- wady produkcyjne i przyczyny technologiczne, błędy konstrukcyjne; 

- wszelkie przepięcia, niezachowanie parametrów prądu, zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie lub natężenie w sieci instalacji 

elektrycznej, zanik prądu, brak, ograniczenie lub przerwa w dostawie prądu (bez względu na przyczynę), zwarcie, uszkodzenie 

izolacji, itp.; 

- szkody na skutek przeprowadzenia akcji gaśniczej, ratowniczej również w sytuacji gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie 

wystąpiło, a interwencja była konieczna; 

- szkody powstałe z innych przyczyn niż wymienione powyżej, inne ryzyka nienazwane (ubezpieczenie sprzętu 

elektronicznego all risks). 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również: 

- szkody powstałe podczas tymczasowego magazynowania oraz w czasie tymczasowego wyłączenia z użytkowania; 

- szkody w sprzęcie, który nie został jeszcze zainstalowany i nie został jeszcze przygotowany do eksploatacji (np. jest jeszcze 

zapakowany); 

- ,szkody w trakcie montażu, demontażu i rozruchu próbnego, testów 

 

Okres ubezpieczenia: Od 23 września 2016 r. do 22 września 2017 r. 

Miejsce ubezpieczenia Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego: 

Wszystkie obecne oraz przyszłe miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie 

Zamawiającego, w szczególności: 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa (główna lokalizacja) 

ul. Grochowska 21 A, 04-186 Warszawa,   

ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa, 

ul. Kolejowa 191, Dziekanów Leśny 05-092 Łomianki 

Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego: cały świat.  

Podlimit dla ryzyka 

kradzieży zwykłej 

30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 

Limit wspólny dla Elementu I i dla Elementu II 

Składka Składka płacona będzie jednorazowo, przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej polisy. 

Rozliczenie składki Składka naliczana od wartości sumy ubezpieczenia, dla każdego 12-miesięcznego okresu polisowego. 

W ciągu dwóch miesięcy, po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, na podstawie deklaracji o zmianie wartości 

mienia, według wzoru: 

przyrost wartości mienia x stawka roczna 

2 

Jednocześnie w przypadku zmniejszenia wartości ubezpieczanego mienia Ubezpieczającemu będzie przysługiwał zwrot 

składki bądź zaliczenie jej w poczet składki należnej Ubezpieczycielowi. Należny zwrot składki obliczany będzie zgodnie  

z poniższym wzorem:  

spadek wartości mienia x stawka roczna 

2 

Franszyza redukcyjna zniesiona 

Franszyza integralna zniesiona 

Udział własny zniesiony 
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Klauzule dodatkowe  1) Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia oraz nowych miejsc ubezpieczenia 

Zostaje potwierdzone, że wszelkie zmiany wartości mienia oraz miejsc ubezpieczenia będą skutkowały automatycznym 

objęciem ochroną zwiększonych wartości mienia, w tym środków w inwestycji oraz nowych miejsc ubezpieczenia. 

Deklaracja ubezpieczającego co do zmian następowała będzie po zakończeniu 12-miesięcznego okresu polisowego 

 i ograniczona będzie do przedstawienia łącznej, średniej wartości mienia. Automatyczną ochroną objęty jest wzrost 

wartości mienia do łącznej wartości 10.000.000 PLN (limit ponad sumę ubezpieczenia), po przekroczeniu którego 

objęcie ochroną wymaga akceptacji ubezpieczyciela.  

2) Klauzula Reprezentantów 

Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy 

ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma 

zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Dyrektora Centrum i jego pełnomocników w zakresie określonym 

pełnomocnictwem.  

Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem innych osób niż 

Dyrektora Centrum i jego pełnomocników (w szczególności osób za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).  

3) Klauzula ubezpieczenia kradzieży sprzętu elektronicznego zainstalowanego na zewnątrz budynków i budowli 

Niniejszym zostaje potwierdzone, iż Ubezpieczyciel obejmuje ochroną kradzież mienia zainstalowanego na zewnątrz 

budynków, budowli takiego jak, np. : kamery przemysłowe, elementy systemu alarmowego. 

Roczny limit dla tego ryzyka wynosi 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

4) Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich odpowiedników 

Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na 

podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, powołania, wyboru itp. Ponadto nie przechodzą na 

Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz 

Ubezpieczonego.  

Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę   umyślnie. 

5) Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie 

Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, w tym np.: 

koszty rozbiórki i demontażu, składowanie, utylizację, ponowny montaż z limitem 300.000 PLN , limit ponad sumę 

ubezpieczenia oraz zabezpieczenia mienia bez ograniczenia.  

6) Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu 

Zostaje potwierdzone, że szkody w wyniku pożaru, wybuchu, eksplozji, samozapłonu, przepięcia elektrycznego oraz na 

skutek pośredniego i bezpośredniego uderzenia pioruna wchodzą w zakres ochrony do pełnych sum ubezpieczenia.  

7) Klauzula Leeway 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że 

w przypadku powstania szkody ewentualna proporcjonalna wypłata odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku 

mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu 

ubezpieczenia. 

8) Klauzula przemieszczenia 

Przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji w żadnym stopniu 

nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy.  

9) Klauzula transportowa 

Jednocześnie zostaje potwierdzone, iż mienie objęte jest ochroną także w trakcie transportu: z uwzględnieniem m.in. 

ryzyka wypadku środka transportu wraz z ładunkiem, kradzieży środka transportu wraz z ładunkiem oraz szkód w trakcie 

załadunku, rozładunku i przeładunku.  

Powyższa klauzula ma zastosowanie zarówno dla transportów własnych jak i zleconych, wykonywanych na terytorium RP. 

W przypadku transportów zleconych ma zastosowanie prawo regresu do przewoźnika. Roczny limit dla tego ryzyka 

wynosi 2.000.000,00 PLN na jeden środek transportu. Przy czym szkody powstałe w trakcie przemieszczania/ 
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przenoszenia/ transportu wewnątrzzakładowego objęte są ochroną do pełnych sum ubezpieczenia. 

10) Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych 

Zostaje potwierdzone, iż  prowadzenie prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych, montażowych itp. nie 

powoduje ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia, ani nie wyłącza 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w mieniu istniejącym/ otaczającym powstałe w związku z prowadzeniem 

tych prac, pod warunkiem, ze prace te nie wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku. 

Szkody w przedmiocie prowadzonych drobnych prac budowlano-montażowych (inwestycji) objęte są ochroną do limitu 

200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

11) Klauzula strajków, zamieszek i niepokojów społecznych oraz ryzyka terroryzmu (limit wspólny dla 

Elementu I i Elementu II) 

Zostaje potwierdzone, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, zakres ochrony zostaje 

rozszerzony o zdarzenia powstałe w następstwie aktów terroryzmu, sabotażu, zamieszek, strajków i niepokojów 

społecznych. Roczny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi równowartość 10.000.000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

12) Klauzula kosztów dodatkowych 

Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte, do maksymalnej wysokości rocznego limitu 

50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, wynagrodzenia będące konsekwencją zdarzenia szkodowego należne 

rzeczoznawcom, ekspertom, które to wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany jest ponieść w celu odtworzenia lub 

zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. 

13) Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwprzepięciowych i 

przeciwkradzieżowych: 

Ubezpieczyciel uznaje istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwprzepięciowych  

i przeciwkradzieżowych za wystarczające i w przypadku szkody istniejące zabezpieczenia będą uznane za wystarczające. 

Dotyczy to również lokalizacji, w których rozpoczęto działalność po zawarciu umowy ubezpieczenia. 

14) Klauzula wykazu sprzętu elektronicznego 

Ubezpieczający nie ma obowiązku dostarczenia Ubezpieczycielowi wykazu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, 

również w toku likwidacji szkody, co w żadnym stopniu nie ogranicza udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 

15) Klauzula rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub  wskazanego  

w dokumencie ubezpieczenia jako początek ochrony ubezpieczeniowej, a nie od dnia następującego po zapłacie składki. 

16) Klauzula prewencyjna 

W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną, Ubezpieczyciel zwraca poniesione przez Ubezpieczonego 

koszty wynikłe z zastosowania dostępnych ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu 

ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zwiększenia jej rozmiarów, w tym koszty akcji ratowniczej (gaszenia, 

ewakuacji itp.), w granicach łącznej sumy ubezpieczenia (ewentualnie dotyczącej danej lokalizacji), jeżeli środki te były 

celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane, nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda  

w ubezpieczonym mieniu. 

17) Klauzula składowania 

W przypadku szkód powstałych wskutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie 

składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego 

się w pomieszczeniach położonych na poziomie lub poniżej poziomu gruntu. 

18) Klauzula kradzieży zwykłej (limit wspólny dla Elementu I i Elementu II) 

Kradzież zwykła rozumiana jest jako dokonanie zaboru ubezpieczonego mienia w celu przywłaszczenia, niepozostawiające 

widocznych śladów, bez zniszczenia zabezpieczeń, (przy zachowaniu warunku zgłoszenia tej kradzieży policji), jak 

również niewyjaśnione zaginięcie. Za kradzież zwykłą uważa się również kradzież z włamaniem, w przypadku której 

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z uwagi na niespełnienie wymogów dotyczących odpowiedniego 



 

 
11 

zabezpieczenia mienia przed szkodą. 

Limit odpowiedzialności: 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. 

19) Klauzula zwiększonych kosztów działalności (limit wspólny dla Elementu I i Elementu II) 

Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu poniesione w celu kontynuowania działalności dodatkowe wszelkie koszty 

związane z powstałą szkodą w mieniu. 

Pod pojęciem kosztów dodatkowych rozumie się wszelkie koszty, które nie występowały w ramach normalnej działalności 

Zamawiającego przed powstaniem szkody i do których powstania przyczyniła się, pośrednio lub bezpośrednio, 

przedmiotowa szkoda oraz koszty dodatkowe wynikające z różnicy pomiędzy kosztami danego rodzaju ponoszonymi  

w trakcie normalnego toku działalności Zamawiającego a kosztami tego samego rodzaju, które Zamawiający jest zmuszony 

ponosić po zaistnieniu szkody i do których wzrostu w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniła się zaistniała szkoda 

Ochrona obejmuje w szczególności: 

- koszty związane z wynajmem, koniecznością użytkowania obcych pomieszczeń, maszyn, urządzeń, sprzętu 

komputerowego; 

- koszty pracy dodatkowej (np. godziny nadliczbowe), dodatkowi pracownicy; 

- wdrażanie nowych procedur; 

- koszty przeniesienia i adaptacji mienia do nowych pomieszczeń. 

Limit odpowiedzialności: 2.000.000,00 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Franszyza redukcyjna: 2 dni. 

Okres odszkodowawczy: 12 miesięcy 

20) Klauzula terminu oględzin miejsca szkody 

W przypadku wystąpienia szkody Ubezpieczyciel przeprowadzi oględziny miejsca szkody oraz sporządzi protokół szkody 

w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu szkody 

21) Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zakupionego w promocji 

Przyjęta suma ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego (w tym telefonów komórkowych, tabletów, modemów, etc.), 

stanowi wartość nową odtworzeniową i w przypadku szkody odpowiedzialność będzie do tej wartości, nawet jeżeli mienie 

to zostało zakupione w promocji. 

22) Klauzula notyfikowania zmian ryzyka 

Zwiększenie ryzyka, które nie jest pod kontrolą lub jest poza wiedzą Ubezpieczającego nie ma wpływu na ograniczenie 

odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

23) Klauzula przeoczenia 

Jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji 

mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej, to fakt nie przekazania 

informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego 

uzupełnienia danych. 

24) Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowanej 

eksploatacji 

Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty 

dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że sprzęt elektroniczny/części są magazynowane  

w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych oraz termin magazynowania i montażu nie 

przekracza 6 miesięcy od daty dostawy. 

25) Klauzula tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji 

Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który 

wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany. 

Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy. 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu. 

26) Klauzula rozruchu próbnego i testów 
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Niniejszym strony ustalają, iż do zakresu ubezpieczenia włączony zostaje okres rozruchu próbnego i testów sprzętu 

elektronicznego. 

Fakultatywne 

warunki 

ubezpieczenia 

1) Klauzula dodatkowego limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej z limitem 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  

w okresie ubezpieczenia. 

Ubezpieczyciel ustanawia dodatkowy limit dla ryzyka kradzieży zwykłej rozumianej jako dokonanie zaboru 

ubezpieczonego mienia w celu przywłaszczenia, niepozostawiające widocznych śladów, bez zniszczenia zabezpieczeń, 

(przy zachowaniu warunku zgłoszenia tej kradzieży policji), jak również niewyjaśnione zaginięcie. Za kradzież zwykłą 

uważa się również kradzież z włamaniem, w przypadku której Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z uwagi 

na niespełnienie wymogów dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia mienia przed szkodą. 

Dodatkowy limit odpowiedzialności, ponad klauzulę określoną w zakresie obligatoryjnym: 20.000,00 PLN na jedno  

i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia. 

2) Podniesienie limitu w klauzuli strajków, zamieszek i niepokojów społecznych oraz ryzyka terroryzmu (limit  

wspólny dla Elementu I i Elementu II) do poziomu 30.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

Postanowienia 

dodatkowe 

 Jeżeli treść OWU wyklucza bądź ogranicza ubezpieczenie ryzyka powodzi  

w odniesieniu do mienia znajdującego się na terenie gdzie występowała powódź lub na obszarach bezpośrednio 

zagrożonych powodzią to zapisy te nie mają zastosowania. 

 W przypadku limitów ustanowionych w systemie na pierwsze ryzyko nie będzie miała zastosowania proporcjonalna 

redukcja wypłaty odszkodowania. 

 Wyszczególnione sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT. Wypłata odszkodowania nastąpi z uwzględnieniem 

podatku VAT. 

 Ochroną ubezpieczeniową objęte jest również mienie nienależące do Zamawiającego, za które ponosi on odpowiedzialność 

na podstawie odrębnych przepisów, umów, zobowiązań o ile wartość mienia została ujęta w sumie ubezpieczenia. 

 Ochroną ubezpieczeniową objęte jest również mienie należące do Zamawiającego, użytkowane przez osoby trzecie na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia bądź innych tytułów prawnych o ile wartość mienia została ujęta w sumie 

ubezpieczenia. 

 Ochrona ubezpieczeniowa Element II –  Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego Od Wszystkich Ryzyk obejmuje  

w pełnym zakresie również mienie użytkowane, zainstalowane ze względu na swoją specyfikę na zewnątrz budynków  

i budowli. 

 Sumy ubezpieczenia, stan na 31.05.2016 r., zostaną zaktualizowane na etapie wystawiania polisy.  

 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie także podczas jego konserwacji, naprawy, utrzymania technicznego, przerw  

w eksploatacji, czasowego składowania itp. 

 Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie bez względu na jego wiek, stopień zużycia technicznego czy stopień 

umorzenia, nie ma zastosowania granica wieku przy wypłacie odszkodowania w wartości nowej odtworzeniowej. 

 Ubezpieczyciel, w ramach sum ubezpieczenia obejmuje koszty naprawy zabezpieczeń przeciw kradzieżowych oraz 

przeciwwłamaniowych. 

 Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności za szkody, które mogły być objęte zakresem Autocasco oraz OC 

pojazdów mechanicznych. 

 Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności za szkody, które powstały w czasie podróży powietrznej lub wodnej. 

 Nie ma zastosowania zapis OWU Wykonawcy, który uzależnia ochronę ubezpieczeniową od używania sprzętu wyłącznie 

w celach służbowych. 

 Ochrona ubezpieczeniowa istnieje niezależnie od posiadania przez Zamawiającego umowy o konserwację ubezpieczonego 

sprzętu elektronicznego. 
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 W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu, Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy 

gdy: 

- pojazd posiada trwałe zadaszenie; 

- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki; 

- ubezpieczony sprzęt przechowywany był w samochodzie w miejscu nie widocznym z zewnątrz np. bagażnik, schowek 

(zastrzeżenie nie dotyczy urządzeń, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być przechowywane w bagażniku czy 

schowku). 

 

ELEMENT III - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY 

ZDROWIA 

Zakres Obligatoryjny 

Przedmiot ubezpieczenia Odpowiedzialność Cywilna CSIOZ w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem 

Informacja o CSIOZ Informacje na temat CSIOZ znajdują się na stronie: http://www.csioz.gov.pl/ocentrum.php 

Zakres terytorialny Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

Cały świat w odniesieniu do podróży służbowych. 

Jurysdykcja Polska 

Zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność cywilna CSIOZ deliktowa i kontraktowa za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe tych 

szkód z rozszerzeniem o: 

a) Czyste straty finansowe, 

b) Odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości, 

c) Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w czasie delegacji służbowych, 

d) Odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom, w tym w następstwie wypadków 

przy pracy, 

e) Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców lub ich dalszych podwykonawców,  

z zachowaniem prawa do regresu,  

f) Ochrona ubezpieczeniowa nie może zawierać wyłączenia: 

 - szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa, 

- szkód wyrządzonych wskutek awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania. 

W umowie powinna mieć zastosowanie definicja szkody rzeczowej o treści jak niżej: „Uszkodzenie, zniszczenie lub utrata 

rzeczy wraz ze stratami poniesione przez kogokolwiek w ich następstwie.” 

Trigger ochrony 

ubepieczeniowej 

 

Ochrona obejmie szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, 

bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 

samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden 

wypadek i przyjmuje, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody (szkody seryjne). 

Okres ubezpieczenia Od 23 września 2016 r. do 22 września 2017 r. 

Roczna suma 

gwarancyjna 

2.000.000,00 PLN na jedno i na wszystkie szkody w rocznym okresie ubezpieczenia 

Podlimity 500.000,00 PLN na jedno i na wszystkie szkody w rocznym okresie ubezpieczenia dla czystych strat finansowych 

Składka Składka płacona będzie jednorazowo, przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej polisy. 

Franszyza redukcyjna/ 

franszyza integralna 

Franszyza redukcyjna w szkodach osobowych w OC pracodawcy –  

w wysokości świadczenia wypłacanego przez ZUS; 

w pozostałym zakresie franszyza zniesiona. 

Klauzule dodatkowe, 

warunkujące ważność 

oferty 

1. Klauzula terminowej likwidacji szkody: 

Ubezpieczyciel dokona likwidacji szkody w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli wyjaśnienie  

w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości 

http://www.csioz.gov.pl/ocentrum.php
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świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione przez Ubezpieczyciela w terminie 14 dni od 

dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną 

część świadczenia Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie 30 dni. 

2. Klauzula kosztów obrony:  

Ubezpieczyciel pokryje Koszty obrony w każdym sporze, w tym administracyjnym i karnym, jeżeli mają związek  

z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę. Koszty obrony obejmować będą w szczególności: 

wynagrodzenie adwokatów, radców prawnych, biegłych, rzeczoznawców, świadków, koszty sądowe i inne koszty 

ustalenia szkody i zakresu odpowiedzialności opłacone przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczyciela. Niniejsze koszty 

będą pokryte w ramach limitu sumy gwarancyjnej i nie będzie miał zastosowanie zapis o proporcji pokrywanych 

kosztów obrony w stosunku do wysokości roszczenia. 

3. Klauzula rozliczeń 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Ubezpieczycielem i Ubezpieczający/ ubezpieczonym dokonywane będą w oparciu  

o system pro rata temporis z dokładnością do jednego dnia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 

4. Klauzula czasu ochrony 

Brak wpłaty przez ubezpieczającego składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje 

wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, nie skutkuje również zawieszeniem udzielanej ochrony 

ubezpieczeniowej; zakładowi ubezpieczeń przysługuje jedynie roszczenie o zaległą składkę; początek okresu 

ubezpieczenia jest tożsamy z początkiem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń; ochrona wygasa, gdy pomimo 

wyznaczenia przez zakład ubezpieczeń kolejnego terminu na opłacenie składki (i pisemnego powiadomienia 

ubezpieczającego, na co najmniej 15 dni przed tym terminem), należność nie zostanie uregulowana. 

Klauzule dodatkowe, 

fakultatywne 

1. Klauzula reprezentantów - do podlimitu 500.000,00 PLN  

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia strony 

postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników Ubezpieczonego. 

2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora ds. 

Teleinformatycznych oraz Zastępcę Dyrektora ds. Europejskich.  

2. Roczna suma gwarancyjna - 5.000.000,00 PLN na jedno i na wszystkie szkody w rocznym okresie ubezpieczenia 

Informacje dodatkowe Zatrudnienie: 112 pracowników 

Szkodowość – stan na 31.05.2016: brak szkód  

 

ROZDZIAŁ II. INFORMACJA O RYZYKU 

 

Informacja o Zamawiającym:  

http://www.csioz.gov.pl/ 

 

OPIS BUDYNKU, KTÓREGO CZĘŚCI PODLEGAJĄ UBEZPIECZENIU 

Adres budynku, którego elementy podlegają ubezpieczeniu: 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Przedmiotem ubezpieczenia nie jest cały budynek, a jedynie części/ składniki mienia określone w Elemencie I  

 

Szczegóły o obiekcie i jego sąsiedztwie: 

 teren zabudowany? Tak  

  jesteście Państwo właścicielem budynku? Nie, budynek jest własnością CSIOZ w 0,3542 części, tj. parter od ul. Stanisława Dubois, I piętro i II 

piętro wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. klatkami schodowymi, 1 dźwigiem 

  podnajmujecie powierzchnię innym?   Nie 

  jesteście jedynym użytkownikiem budynku?  Nie  

http://www.csioz.gov.pl/
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  w budynku są sklepy, bar, siłownia itp., proszę opisać? Na parterze (I kondygnacja naziemna) od strony ulicy Józefa Lewartowskiego 6 znajduje się sklep 

Biedronka. 

  rzeka w odległości mniejszej niż 2 km? Nie 

Inne informacje na temat budynku: 

Budynek biurowy dwuklatkowy, 8 kondygnacyjny, podpiwniczony w tym garaż. 

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, system ogrzewania, instalację ciepłej wody, 2 dźwigi, instalację odgromową, 

klimatyzację (częściowa), wentylację (częściowa- bez korytarzy) 

Pomieszczenia wspólne:  

węzeł cieplny – własność SPEC, oraz stacja transformatorowa – własność STOEN.  

Parter kurtyna aluminiowa, słupy, cokół oraz partie ścian obłożone kamieniem.  

Ocieplenie wg systemu ISPO z użyciem tynku silikatowego. 

Budynek klasy C. W budynku wydzielono 3 strefy pożarowe:  

- garaż podziemny, 

- kondygnacja 1-4, 

- dodatkowo na parterze wydzielono strefę pożarową ZL – 1 o pow. około 500 m2- kondygnacje 5-8. 

2 klatki schodowe zamknięte drzwiami. Klatki schodowe na poziomie 4-tej kondygnacji zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi o odporności 

ogniowej 60 min. 

 

Rok budowy: 1997 

 

Powierzchnia ogółem: 

Powierzchnia użytkowa budynku: 7 274,90 m2 

Powierzchnia zajmowana przez Centrum: 2 576,19 m2 

 

Liczba kondygnacji (z włączeniem parteru i poddasza):  

8 kondygnacji, w tym 7 naziemnych oraz 1 podziemna 

 

Czy w budynku jest garaż podziemny, jeżeli tak ile poziomów, jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe? 

W budynku jest jednopoziomowy garaż podziemny. Strop garażowy: odporność ogniowa 120 min. 

Na poziomie kondygnacji podziemnej do wydzielenia klatek schodowych są przedsionki przeciwpożarowe o odporności 30 min. 

 

Przeznaczenie budynku: Biurowy 

 

Konstrukcja budynku 

Konstrukcja budynku płytowa, słupowa bez podciągów z głowicami ukrytymi i belką obrzeźną po obwodzie wywinięta do góry.   

Ściany zewnętrzne- parter wylewka żeliwna, mur ceramiczny. Na wyższych kondygnacjach  ściany zewnętrzne ocieplone styropianem i pokryte tynkiem. 

Na parterze wewnętrznie słupy okrągłe o zmiennej średnicy. Zewnętrzne na wyższych kondygnacjach stanowią filary międzyokienne  

Dach wykonany z wylewanej płyty żelbetowej ocieplanej wełną mineralną i pokrytej papą (nad maszynownią). 

Schody żelbetowe monolityczne wyłożone gresem. 

 

Charakterystyka ogólna 

    budynek wolnostojący: tak 

    zbiorniki z gazem w budynku: tak, ile? 1 (paliwo) 

    produkty łatwopalne: tak 

    budynek parterowy: nie, ile pięter? 7 (8 kondygnacji)  
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    budynek podpiwniczony tak 

    centralne ogrzewanie: tak  

    kotłownia w budynku: nie 

    zbiornik z amoniakiem w odl. <20m: nie 

    kompresory: tak, ile? 1 

    system klimatyzacji: tak 

    transformatory: tak, ile:1 

    napięcie tylko 220 V: nie,  jakie inne?: 230 V oraz 380 V 

    windy: tak  

jeśli tak, prosimy podać liczbę, producenta, pojemność:  2, producent: OTIS, pojemność 1000 kg (13 osób) 

 

7. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe, proszę opisać 

W budynku jest ochrona całodobowa. W budynku znajduje się system monitoringu. Monitoring kamer i przechowywanie obrazu przez minimum 30 

dni, monitoring w systemie 24/7/365.  

System antywłamaniowy. System sygnalizacji włamania i napadu. 

8. Zabezpieczenia przeciwpożarowe, proszę opisać 

Instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej. 

Instalacja hydrantowa wewnętrzna. 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne garażu na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych. Instalacja odgromowa. Instalacja oddymiania klatek. 

Oznakowanie ewakuacyjne oraz podręczny sprzęt gaśniczy. 

Główny wyłącznik przeciwpożarowy. Dojazd pożarowy o utwardzonej nawierzchni odpowiedniej wytrzymałości stanowią ulice Józefa 

Lewartowskiego i Ludwika Zamenhofa. 

Źródłem wody do zewnętrznego gaszenia są hydranty sieci miejskiej. 

Podręczny sprzęt gaśniczy. 

- gaśnice pianowe 12 kg – na klatkach schodowych i w przedsionkach,  

- gaśnice proszkowe 6 i 4 kg, 

- znaki bezpieczeństwa i ewakuacyjne. 

Sygnalizacja alarmowa przeciwpożarowa. Centrala alarmowa obejmuje swym zasięgiem cały budynek. 

 

9. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, proszę opisać 

W rozdzielniach głównych  zasilania podstawowego i rezerwowego są zainstalowane zabezpieczenia przeciwprzepięciowe B+C i są sprawne - typ 

Ogranicznik przepięć DEHNventil VGA 280/4 nr 900 304  

 

POZOSTAŁE LOKALIZACJE, W KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ UBEZPIECZANE MIENIE: 

 

Proszę wymienić wszystkie pozostałe adresy lokalizacji, w których znajduje się Państwa mienie wraz z opisem zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw 

kradzieżowych, krótką informacją w zakresie konstrukcji budynków. 

ul. Grochowska 21 A, 04-186 Warszawa,   

ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa, 

ul.  Kolejowa 191, Dziekanów Leśny 05-092 Łomianki 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przeciw kradzieżowe:. ul. Grochowska 21A, ul. Konstruktorska 5: 

1. Obiekty w całości  objęte całodobową ochroną fizyczną z rejestracją kamer i przechowywaniem obrazu przez minimum 30 dni, 

2. Pomieszczenia wyposażone w aparaturę gaśniczą do gaszenia gazem obojętnym. 
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3. W każdym z obiektów w pomieszczeniu techniczno-administracyjnym dostępny sejf ognioodporny, do ochrony nośników informatycznych 

zapewniający, że w czasie trwania 120 minutowego pożaru o temperaturze 1100°C, temperatura w środku sejfu osiągnie maksymalnie 50°C. 

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe: ul.  Kolejowa 191, Dziekanów Leśny 05-092 Łomianki 

Hala posiada monitoring z ochroną i alarmem.  

 

Dodatkowe informacje odnośnie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia: 

Zarówno namiot jak i balon służą do działań informacyjno–promocyjnych realizowanych przez CSIOZ na terenie całego kraju. W związku  

z powyższym zmianie ulega lokalizacja ich użytkowania i składowania szczególnie w okresie letnim. W chwili przekazania balonów oraz namiotu 

Wykonawcom, którzy organizują dla CSIOZ eventy, zobowiązani są oni do ubezpieczenia przekazanego mienia i odpowiadają za niego. 

Serwis sprzętu elektronicznego  

Sprzęt elektroniczny starszy niż 7 lat stanowi ok. 0,9% w ogólnej wartości sprzętu elektronicznego zgłaszanego do ubezpieczenia. 

Sprzęt elektroniczny jest serwisowany na podstawie zawartych umów podstawowych z wykonawcami zewnętrznymi (umowy gwarancyjne  

i serwisowe.)  

 

Zabezpieczenie serwerów 

Serwery pracują w środowisku zgodnym z zaleceniami producenta (ośrodki wyposażone w układy klimatyzacji precyzyjnej, ze stałą kontrolą 

parametrów środowiska). Zasilanie z gwarantowanych źródeł zasilania wyposażonych w odpowiedniej mocy UPS oraz agregaty prądotwórcze. 

Pomieszczenia wyposażone w kontrolę dostępu.  

Transport 

Zamawiający planuje minimum 7 transportów ubezpieczonego mienia środkami i siłami firmy zewnętrznej wyłonionej w postepowaniu. Firma 

transportująca ma obowiązek ubezpieczenia transportowanego mienia. W sytuacjach awaryjnych, może wystąpić konieczność wykonania transportu 

we własnym zakresie, personelem oraz środkami transportu CSIOZ. Liczba takich transportów nie powinna przekroczyć w roku kalendarzowym 10. 

Wartość mienia przewożonego jednorazowo maksymalnie 2 mln zł. Transport tylko na terenie Warszawy oraz Województwa Mazowieckiego. 

 

DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG SZKÓD 

Zestawienie szkód za ostatnie 3 lata  

Data szkody/date of loss     Rodzaj szkody / kind of loss       Wypłacono / Claims Paid 

 

1. 2013                                      Stłuczona szyba                          8 140,00 PLN 

2. 2014                                      Stłuczona szyba                          5 904,00 PLN 

3. 2014                                        uszkodzone telefony komórkowe            4 116,94 PLN 

4. 2015                                        uszkodzone telefony komórkowe            2 250,24 PLN 

 

 

 


