
Spr. nr ZP/251/I-02/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  ubezpieczenia  majątku  i  odpowiedzialności  cywilnej 
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota, 02-353 
Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36, w zakresie:

- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
- mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji/wandalizmu
- sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
- szyb od stłuczenia
- odpowiedzialności cywilnej (dobrowolne)
- odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowe)

Wspólny Słownik CPV: 66515000-3, 66515100-4, 66515400-7, 66516000-0

Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa – Ochota

Adres zamawiającego: 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36
Adres strony internetowej: www.szpzlo-ochota.pl
Adres mailowy: sekretariat@szpzlo-ochota.pl

I. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny  Zespół  Publicznych  Zakładów  Lecznictwa  Otwartego  Warszawa  –  Ochota,
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36
REGON: 010202670; NIP 526-177-14-72; PKD (2007): 86.21.Z

Działalność podstawowa: udzielanie świadczeń medycznych w zakresie lecznictwa otwartego
Działalność  poboczna:  obsługa  administracyjno-organizacyjna, wynajem  pomieszczeń,  usługi 
medyczne poza zakresem świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Status prawny: osoba prawna
Nr rejestru ZOZ: 14-00008
Data rozpoczęcia działalności: 07.04.1993r.
Wykaz ubezpieczanych lokalizacji SZPZLO Warszawa - Ochota  :  

1. Przychodnia Rejonowa-Specjalistyczna – 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36
2. Przychodnia Rejonowa-Specjalistyczna – 02-377 Warszawa, ul. Skarżyńskiego 1
3. Filia Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej ul. Szczęśliwicka 36 

– 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 24
4. Przychodnia Rejonowa-Specjalistyczna – 02-110 Warszawa, ul. Sanocka 6
5. Przychodnia Rejonowa-Specjalistyczna – 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 18
6. Przychodnia Rejonowa – Warszawa, ul. Wojciechowskiego 58
7. Filia Przychodni Rejonowej ul. Wojciechowskiego 58

- 02-495 Warszawa, ul. Kadłubka 18
8. Centrum Medyczne Raszyn 05-090 Raszyn ul. Poniatowskiego 18a 
9. Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii – 02-495 Warszawa, ul. 1-go Maja 13
10.Rejestr Usług Medycznych 02-379 Warszawa, ul. Białobrzeska 26

Roczny obrót: z działalności medycznej ok.25.900.000,- zł
z działalności poza medycznej ok. 1.700.000,- zł

Rodzaj kontraktów z NFZ: Podstawowa Opieka Zdrowotna
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - Kosztochłonne
Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
Leczenie Stomatologiczne
Rehabilitacja Lecznicza

Liczba pracowników (umowy o pracę) ogółem: 430 w tym:
liczba zatrudnionego wyższego personelu medycznego: 137 w tym lekarzy: 76

liczba lekarzy z I stopniem specjalizacji: 25
      liczba lekarzy z II stopniem specjalizacji: 36

liczba lekarzy specjalistów: 9
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liczba lekarzy bez specjalizacji: 6
średni personel medyczny: 128

pozostały wyższy personel medyczny: 61
liczba stażystów: 0

pozostali pracownicy (administracja, obsługa): 104
Liczba zatrudnionych (na podstawie innych umów) ogółem: 87 w tym lekarzy: 63

LEKARZE Umowy o pracę Inne umowy
Alergologia -
Anestezjologia i intensywna terapia 1 -
Chirurgia ogólna 2 5
Choroby płuc 2 -
Choroby wewnętrzne 11 4
Choroby zakaźne - -
Dermatologia i wenerologia 3 2
Diabetologia 2 1
Diagnostyka laboratoryjna - -
Endokrynologia - 2
Gastroenterologia - -
Kardiologia 1 3
Medycyna ogólna 1 4
Medycyna pracy 1 1
Medycyna rodzinna 5 -
Neonatologia - -
Neurologia 3 -
Neurologia dziecięca 1 1
Okulistyka 2 6
Organizacja ochrony zdrowia - -
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - 2
Otorynolaryngologia 1 4
Patomorfologia - -
Położnictwo i ginekologia 4 4
Pediatria 17 5
Psychiatria 6 3
Psychiatria dzieci i młodzieży 1 -
Radiologia 2 3
Radiologia dziecięca - -
Rehabilitacja medyczna 1 2
Reumatologia 1 3
Urologia - 2
LEKARZE STOMATOLODZY
Ortodoncja -
Protetyka stomatologiczna -
Stomatologia dziecięca 1 1
Stomatologia zachowawcza z endodoncją 1 4

Tabela: Przebieg szkodowości w ciągu ostatnich 3 lat

Data zgłoszenia szkody
RODZAJ

UBEZPIECZENIA
WYSOKOŚĆ
ROSZCZEŃ

WYPŁACONE
ODSZKODOWANIE

2009.06.30
Mienie od pożaru i innych 

zdarzeń losowych
4.831 zł 4.831 zł

2009.06.30
Mienie od pożaru i innych 

zdarzeń losowych
3.649 zł 3.649 zł

2011.07.08
Odpowiedzialność cywilna z 

tytułu działalności 
posiadanego mienia

20.000 zł
Odmowa Zakładu 

Ubezpieczeń 

Załącznik nr 1 do SIWZ Strona 2 z 8



II. BROKER OBSŁUGUJĄCY UBEZPIECZENIE - Bożena Oratowska 
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe 04-284 Warszawa ul. Liwiecka 17 lok. 45, Tel. 
kom. 602 898 185 tel/fax 22 – 409 94 82  , e-mail:b.oratowska@o2.pl

III. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA,  TERMIN  REALIZACJI,  WARUNKI 
PŁATNOŚCI
Opis lokalizacji i zabezpieczeń w załączonych tabelach

A) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie mienia:

Zakres obejmuje szkody powstałe m.in. w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, powodzi, 
eksplozji/implozji,  upadku  statku  powietrznego,  gradu,  trzęsienia,  zapadania  lub 
osuwania  się  ziemi,  huku  ponaddźwiękowego,  uderzenia  pojazdu  w  ubezpieczony 
przedmiot (w tym ogrodzenie), huraganu, deszczu nawalnego, śniegu, lodu, dymu, 
sadzy,  zalania  przez  wydostanie  się  cieczy  lub  pary  z  urządzeń  c.o.,  wodno  – 
kanalizacyjnych lub technologicznych,  cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych 
urządzeń  kanalizacyjnych,  nieumyślnego  pozostawienie  otwartych  zaworów  w 
urządzeniach wodnokanalizacyjnych,  upadku drzew,  budynków,  budowli,  masztów i 
innych obiektów lub ich fragmentów na ubezpieczone mienie; katastrofy budowlanej 
(limit  500.000  zł);  dewastacji/wandalizmu  (celowego  uszkodzenia  lub  zniszczenia 
przez  osoby  trzecie  niezwiązanego  z  ryzykiem  kradzieży,  limit  200.000  zł);  akcji 
ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami.

Tabela: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.

L.p. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA SYSTEM 
UBEZPIECZENIA

WARTOŚĆ 
UBEZPIECZENIA

SUMA 
UBEZPIECZENIA

1.

Budynki wraz z instalacjami i urządzeniami 
oraz innymi elementami stałymi 
(w tym inwestycje w obcych środkach 
trwałych)

Sumy stałe Księgowa brutto 20.755.366,36- zł

2.

Budowle i stałe elementy działki: nawierzchnie, 
ogrodzenia, śmietniki, szlabany wjazdowe itp.
(w tym inwestycje w obcych środkach 
trwałych)

Sumy stałe Księgowa brutto 34.231,43 - zł

3. Nakłady na remonty i adaptacje Pierwsze ryzyko Odtworzeniowa 0,- zł

4. Środki trwałe – maszyny i urządzenia (własne i 
dzierżawione)

Sumy stałe Księgowa brutto 1.394.340,54- zł

5. Środki obrotowe Sumy stałe
Cena nabycia / 

Koszt 
wytworzenia

50.000,- zł

6. Niskocenne składniki majątku oraz pozostałe 
wyposażenie

Sumy stałe Cena nabycia 50.000,- zł

7. Gotówka w i poza schowkami ogniotrwałymi Pierwsze ryzyko Nominalna 60.000,- zł

Uwaga:
W  systemie  na  sumy  stałe  podane  sumy  ubezpieczenia  stanowią  łączne  sumy  na 
wszystkie lokalizacje.
W  systemie  na  pierwsze  ryzyko  podane  sumy  ubezpieczenia  stanowią  limity  na 
wszystkie i jedną lokalizację na wszystkie i jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia.

Franszyza  integralna: dopuszczalna maksymalna wysokość 300 zł
Franszyza redukcyjna: brak
Udział własny: brak

Ochrona ubezpieczeniowa z włączeniem następujących klauzul:
- Klauzula reprezentantów
- Klauzula automatycznego pokrycia
- Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji
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- Klauzula przepięć   
- Klauzula drobnych prac adaptacyjno-modernizacyjnych
- Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
- Klauzula pro rata temporis
- Klauzula ograniczenia zasady proporcji (Leeway)
- Klauzula stempla pocztowego i bankowego
- Klauzula płatności ratalnej
- Klauzula 48 godzin

B) Ubezpieczenie mienia od  kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
Ubezpieczenie  mienia  od  kradzieży  z  włamaniem,  rabunku  i  dewastacji/wandalizmu 
towarzyszące kradzieży,

Tabela: Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

L.p. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
SYSTEM 

UBEZPIECZENIA
WARTOŚĆ 

UBEZPIECZENIA
SUMA 

UBEZPIECZENIA

1.
Środki trwałe, niskocenne składniki majątku, 
pozostałe wyposażenie

Pierwsze ryzyko 
Księgowa brutto/

cena nabycia
50.000,- zł

2. Środki obrotowe Pierwsze ryzyko 
Cena nabycia / 

Koszt 
wytworzenia

35.000,- zł

3.
Gotówka 
- kradzież z włamaniem
- rabunek w lokalu

Pierwsze ryzyko Nominalna 60.000,- zł
60.000,- zł

4.
Gotówka od rabunku i innych nagłych zdarzeń 
w transporcie

Pierwsze ryzyko Nominalna 40.000,- zł

5. Koszt naprawy zabezpieczeń Pierwsze ryzyko Odtworzeniowa 20.000,- zł

Uwaga:
Podane sumy ubezpieczenia stanowią limity na wszystkie i jedną lokalizację na 
wszystkie i jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia. 

Franszyza  integralna: dopuszczalna maksymalna wysokość 300 zł
Franszyza redukcyjna: brak
Udział własny: brak

Ochrona ubezpieczeniowa z włączeniem następujących klauzul:
- Klauzula reprezentantów
- Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji
- Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
- Klauzula stempla pocztowego i bankowego
- Klauzula płatności ratalnej

C) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody rzeczowe w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym 
polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku 
nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia w miejscu ubezpieczenia, a sprzęt przenośny także poza 
miejscem ubezpieczenia.
(Ubezpieczenie  zawiera  min.  in.  ryzyka  żywiołowe,  zalanie,  kradzież  z  włamaniem,  rabunek, 
wandalizm, przepięcie, upuszczenie, niewłaściwa obsługa itd.)

Tabela: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

L.p. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
WARTOŚĆ 

UBEZPIECZENIA
SUMA UBEZPIECZENIA

1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny Księgowa brutto 120.832,69- zł
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2. Pozostałe urządzenia elektroniczne Księgowa brutto 62.222,33- zł

3. Aparatura medyczna Księgowa brutto 1.114.054,72- zł

4. Sprzęt elektroniczny przenośny Księgowa brutto 97.230,80- zł

Podane sumy ubezpieczenia stanowią łączne sumy na wszystkie lokalizacje.

Franszyza redukcyjna:
- dla sprzętu przenośnego od kradzieży z włamaniem i rabunku poza miejscami ubezpieczenia 
oraz upuszczenia: 10% wartości szkody nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż 800 zł
- dla pozostałych ryzyk:  dopuszczalna maksymalna wysokość 300 zł
Franszyza  integralna: brak
Udział własny: brak

Ochrona ubezpieczeniowa z włączeniem następujących klauzul:
- Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej przyjmuje odpowiedzialność za szkody 
powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowa-
nym do celów służbowych poza miejscami ubezpieczenia określonymi w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel od-
powiada tylko wtedy gdy:
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony 
został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie
stosuje się gdy pojazd ze sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym 
garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe był niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

- Klauzula automatycznego pokrycia
- Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji
- Klauzula reprezentantów
- Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
- Klauzula stempla pocztowego i bankowego
- Klauzula płatności ratalnej

D) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Ubezpieczenie mienia:

zakres  minimalny  –  obejmuje  szkody  powstałe  wskutek  stłuczenia  ubezpieczonych 
przedmiotów. Ubezpieczeniem objęta jest wartość zniszczonych przedmiotów łącznie z 
kosztami ich demontażu, montażu, transportu, z uwzględnieniem usług ekspresowych.

Tabela: Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.

L.p. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
SYSTEM 

UBEZPIECZENIA
WARTOŚĆ 

UBEZPIECZENIA
SUMA 

UBEZPIECZENIA

1.
Szyby okienne, drzwiowe, witryny, gabloty 
kasetony podświetlane, zewnętrzne elementy 
identyfikacji (reklama) itp.

Pierwsze ryzyko
Wartość zakupu i 

koszt usługi
5.000,- zł

Podana suma ubezpieczenia stanowi limit na wszystkie i jedną lokalizację na wszystkie 
i jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza  integralna: dopuszczalna maksymalna wysokość 200 zł
Franszyza redukcyjna: brak
Udział własny: brak
Ochrona ubezpieczeniowa z włączeniem następujących klauzul:

- Klauzula reprezentantów
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- Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji
- Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
- Klauzula stempla pocztowego i bankowego
- Klauzula płatności ratalnej

E) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - dobrowolne
Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności,  posiadania  i 
użytkowania mienia: zakres ubezpieczenia obejmuje ustawową odpowiedzialność cywilną za 
szkody  w  mieniu  lub  na  osobie  (poza  zakresem  obowiązkowego  ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą) w odniesieniu  do 
wszystkich rodzajów działalności SZPZLO Warszawa - Ochota 
Suma gwarancyjna: 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Zakres terytorialny: teren RP

ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za:
- szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczającego funkcji o charakterze 

administracyjnym  lub  organizacyjnym  związanej  z  zarządzaniem  jednostką 
służby zdrowia - podlimit do 50.000 zł

- szkody powstałe z tytułu wynajmu pomieszczeń i urządzeń innym firmom w tym 
także szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania itp.-podlimit do SU 
50.000zł

- szkody powstałe w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzysta na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania lub innej podobnej formy-

- szkody powstałe ruchomościach, z których Ubezpieczający korzysta na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, użytkowania lub innej podobnej formy, -

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy – podlimit 100.000 zł,
- szkody powstałe w mieniu oddanym przez pacjentów na przechowanie w związku 

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – podlimit 10.000 zł.

Franszyza integralna – 200 zł
Franszyza redukcyjna:

- w  szkodach  osobowych  w  ubezpieczeniu  odpowiedzialności  cywilnej  pracodawcy  – 
wysokość  świadczenia  wypłaconego  na  podstawie  ustawy  o  świadczeniach  z  tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

- w pozostałych szkodach osobowych – brak
- w szkodach rzeczowych – brak

Udział własny:
- w szkodach osobowych – brak
- w szkodach rzeczowych – brak

TRIGGER: 
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody będące następstwem zdarzeń mających miejsce w okresie  
ubezpieczenia  choćby poszkodowani  (uprawnieni)  zgłosili  je  po  tym okresie,  jednakże  przed  
upływem terminów przedawnienia.

Ochrona ubezpieczeniowa z włączeniem następujących klauzul:
- Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji
- Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
- Klauzula stempla pocztowego i bankowego
- Klauzula płatności ratalnej

F) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa 
Otwartego Warszawa - Ochota.

Zakres ubezpieczenia
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2011 r. Nr 293 
poz. 1729 z dnia 30 grudnia 2011 r.) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
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Sumy gwarancyjne     
Równowartość w złotych polskich (zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2) ww. Rozporządzenia):
1. 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia
2. 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń

Termin realizacji przedmiotu zamówienia  od dnia 31.01.2013 r. do dnia 30.01.2014 r.
Sposób i forma płatności: przelewem w 4 równych ratach płatnych kwartalnie.

Każdy  Wykonawca  ma  prawo  przeprowadzenia  wizji  lokalnej  ubezpieczanego  obiektu  oraz  
wybranych  albo  wszystkich  rzeczy  ruchomych  i  nieruchomych,  określonych  jako  
przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zobowiązań.  
Termin  wizji  lokalnej  i  szczegóły  techniczne  jej  przeprowadzenia  wymagają  
telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

UWAGA DO ROZDZIAŁÓW I i III
Wszelkie dane i informacje zawarte w niniejszej SIWZ podano według stanu na 

dzień 30.11.2012

TREŚĆ KLAUZUL

- Klauzula reprezentantów
Ubezpieczyciel  nie  odpowiada  za  szkody  spowodowane  umyślnie  lub  wskutek  rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przy 
czym za osoby zarządzające SZPZLO z zastrzeżeniem, że za ww. czyny wszystkich pozostałych 
osób Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

- Klauzula automatycznego pokrycia
Ubezpieczyciel  odstąpi  od zasady proporcji  i  zastosuje  automatyczną ochronę dla  wszystkich 
nowo nabytych środków trwałych, wyposażenia i niskocennych składników majątku oraz środków 
trwałych, wyposażenia, budynków i budowli, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia 
wskutek wykonywanych inwestycji, a także nowo rozpoczętych inwestycji / środków trwałych w 
budowie z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków 
oraz  na  podstawie  innych  umów,  na  mocy  których  powstanie  prawo  używania  rzeczy 
(użytkowanie, leasing, najem itp.). Ubezpieczający w okresie ubezpieczenia kwartalnie do 14 dni 
po zakończeniu każdego kwartału powiadomi Ubezpieczyciela o ewentualnym wzroście wartości 
majątku wynikającym z treści niniejszej klauzuli. Za ubezpieczenie zwiększonej wartości majątku 
Ubezpieczyciel naliczy dodatkową składkę systemem pro rata temporis.
Odpowiedzialność  Ubezpieczyciela  w  stosunku  do  automatycznie  ubezpieczonego  na  mocy 
niniejszej  klauzuli  mienia  ograniczona  jest  do  wysokości  20%  łącznej  wartości  sumy 
ubezpieczenia. 

- Klauzula automatycznego pokrycia nowych lokalizacji
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich nowych 
lokalizacjach  użytkowanych  i  administrowanych  przez  Ubezpieczonego  na  terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona ubezpieczeniowa działa od momentu przyjęcia lokalizacji do 
użytku (np. podpisania umowy najmu) pod warunkiem, że adresy wraz z wartością znajdującego 
się tam mienia zostaną podane do wiadomości  Ubezpieczyciela  w ciągu 30 dni  od momentu 
przyjęcia  ich  do  użytku.  Ochroną  ubezpieczeniową  nie  jest  objęte  mienie  w  transporcie,  na 
wystawach, pokazach i targach. Składka będzie naliczana za okres ubezpieczenia proporcjonalnie 
do składki rocznej od dnia, w którym przyjęto do użytkowania nową lokalizację.

- Klauzula przepięć
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania 
atmosferycznego oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (wzrost 
napięcia znacznie przekraczający wartości dopuszczalne określone przez producenta dla danego 
urządzenia,  pojawiający się  wskutek nagłej  zmiany napięcia  lub natężenia sieci  elektrycznej)
Limit odpowiedzialności 500.000 zł.
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- Klauzula drobnych prac adaptacyjno-modernizacyjnych
Ubezpieczyciel  odpowiada  za  szkody  powstałe  wskutek  ubezpieczonego  zdarzenia  losowego, 
którego  bezpośrednią  przyczyną  były  prace  adaptacyjne,  modernizacyjne  lub  wykończeniowe 
prowadzone przez  lub na zlecenie  Ubezpieczającego w lokalizacjach wymienionych w polisie.
Prace budowlano - montażowe objęte ochroną na warunkach niniejszej klauzuli nie obejmują 
prac wykonywanych w ramach robót,  których realizacja wiąże się  z  naruszeniem konstrukcji 
nośnej budynku lub konstrukcji dachu.
 Suma ubezpieczenia: 200.000,- zł, system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 

- Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
Ustala  się,  że  zapisane  w  umowie  ubezpieczenia  skutki  niezawiadomienia  Ubezpieczyciela o 
szkodzie  w  odpowiednim  terminie,  mają  zastosowania  tylko  i  wyłącznie  w  sytuacji,  kiedy 
niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie 
okoliczności i skutków wypadku.

- Klauzula pro rata temporis
Z  zachowaniem  pozostałych,  niezmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień  umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz 
zwrotem  składek  dokonywane  będą  w  systemie  pro  rata za  każdy  dzień  ochrony 
ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia.

- Klauzula ograniczenia zasady proporcji (Leeway)
W przypadku szkody w ubezpieczonym mieniu Ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady propor-
cji  przy wyliczaniu odszkodowania, w odniesieniu do tego ubezpieczonego mienia dotkniętego 
szkodą, którego faktyczna wartość na dzień powstania szkody nie przekracza 120% zadeklarowa-
nej dla tego mienia sumy ubezpieczenia.

- Klauzula stempla pocztowego i bankowego
Za datę  opłacenia  składki  ubezpieczeniowej lub jej  raty uznaje  się  dzień złożenia dyspozycji 
przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty, pod warunkiem, że 
na koncie znajdowała się wystarczająca ilość środków.

- Klauzula płatności ratalnej
W  przypadku  uznania  przez  Ubezpieczyciela  roszczenia  z  tytułu  szkody  objętej  polisą, 
Ubezpieczyciel nie potrąci z wypłaconego odszkodowania kwoty rat pozostałych do zapłacenia ani 
nie może zobowiązać Ubezpieczającego do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki 
przed ustalonym terminem płatności pozostałych rat.

- Klauzula 48 godzin
Wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek 
ciągłego  oddziaływania  tego  samego  pojedynczego  zdarzenia  losowego  (m.in.  np.  huraganu, 
powodzi,  deszczu  nawalnego,  trzęsienia  ziemi)  traktowane  są  jako  pojedyncza  szkoda  w 
odniesieniu  do  sumy  ubezpieczenia  oraz  franszyzy  redukcyjnej  określonych  w  umowie 
ubezpieczenia.
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	Każdy Wykonawca ma prawo przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich rzeczy ruchomych i nieruchomych, określonych jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zobowiązań. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym.

