
Załącznik nr 1 do SIWZ  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej  

Najwyższej Izby Kontroli  

 

I. ZAMAWIAJĄCY (UBEZPIECZAJĄCY) 

Najwyższa Izba Kontroli, 02–056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, zwana dalej „NIK”. 

II. Okres ubezpieczenia: od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 5 kwietnia 2022 r. (obie daty włączone) albo od dnia 
wskazanego w umowie generalnej ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Najwyższej Izby Kontroli 
w zależności od daty jej zawarcia. Zamawiający dopuszcza wystawienie dwóch dwunastomiesięcznych dokumentów 
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, np. polis ubezpieczeniowych. 

Jeżeli z przyczyn formalnych nie dojdzie do podpisania umowy przed 06.04.2020 r., okres ubezpieczenia rozpocznie się 
od daty wskazanej w podpisanej umowie. 

Prawo opcji: Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu czasu trwania umowy o dodatkowe 
2 miesiące (61 dni) na niezmienionych warunkach (m.in. zakres ubezpieczenia i taryfy składek –  
w przeliczeniu pro rata temporis za okres wydłużanej ochrony). Wykonawca nie może odmówić, o ile Zamawiający złoży 
oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji nie później niż 7 dni przed końcem trwania umowy. 

Płatność składki: w ratach rocznych – pierwsza rata płatna na początku okresu ubezpieczenia, druga rata płatna po 12 
miesiącach. 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Najwyższej Izby Kontroli (m.in. Centrala, Delegatury, Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach, Zakładowa Przychodnia 
Lekarska w NIK), zgodnie z poniższymi warunkami. Ubezpieczenia obejmują mienie własne NIK, mienie znajdujące 
się w trwałym zarządzie NIK (w tym udziały w częściach wspólnych nieruchomości) i mienie osób trzecich 
użytkowane przez NIK (np. dzieła sztuki, sprzęt elektroniczny, dystrybutory wody, routery), za które NIK ponosi 
odpowiedzialność.  

2. Opisany poniżej zakres ochrony i wymagania dodatkowe stanowią minimalny zakres obligatoryjny. Jeżeli 
w oferowanych ogólnych warunkach ubezpieczeń (przez ogólne warunki ubezpieczeń rozumieć należy warunki 
ubezpieczeń stosowane przez danego Wykonawcę wraz z wszelkimi postanowieniami dodatkowymi – klauzulami, 
bez względu na stosowane przez Wykonawcę ich nazewnictwo) znajdują się zapisy korzystniejsze dla 
Zamawiającego i nie zostanie wyraźnie zastrzeżone przez Wykonawcę, że nie będą one mieć zastosowania, to 
zostają automatycznie włączone do ubezpieczenia. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały 
zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie 
wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych  
w SIWZ. Nie dopuszcza się też stosowania ograniczeń, wyłączeń, czy też wprowadzania limitów ponad te, które 
zostały określone w SIWZ, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 powyżej. 

4. Zamawiający poza obligatoryjnym zakresem minimalnym określił również zakres fakultatywny. Są to dodatkowe 
elementy rozszerzające ochronę ubezpieczeniową, których zaoferowanie przez Wykonawcę jest dobrowolne, ale 
podlega ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w SIWZ. 

5. W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania żadne inne franszyzy ani udziały własne w szkodzie za 
wyjątkiem określonych w niniejszej specyfikacji. 

6. Wszystkie sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne oraz limity odpowiedzialności określone w niniejszym 
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczenia oraz 
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klauzul dodatkowych (za wyjątkiem klauzuli automatycznego pokrycia i klauzuli zwrotu składki), mają zastosowanie 
do każdego rocznego okresu ubezpieczenia. 

7. W odniesieniu do szkód lub zdarzeń, dla których zastosowanie mają limity odpowiedzialności ustanowione ponad 
sumę ubezpieczenia lub sumę gwarancyjną lub limity w klauzulach dodatkowych lub postanowieniach dodatkowych, 
odszkodowanie może przekroczyć sumę ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, który uległ szkodzie lub 
określoną sumę gwarancyjną.   

8. Wartość i rodzaj mienia Zamawiającego ubezpieczanego w ramach umowy generalnej może różnić się od wartości 
i rodzaju mienia wymienionych w SIWZ po dokonaniu przez Zamawiającego ich aktualizacji wynikającej ze zmian 
w stanie posiadania Zamawiającego. Zamawiający nie ma jednak obowiązku aktualizowania mienia przed 
zawarciem umowy generalnej ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia będzie wówczas obejmowała mienie i jego 
wartości wskazane w SIWZ, od momentu zaktualizowania danych do celów przygotowania SIWZ. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do aktualizacji wartości i rodzaju mienia po pierwszym rocznym okresie ubezpieczenia. 

9. Zamawiający nie będzie miał obowiązku sporządzania bardziej szczegółowych wykazów ewidencyjnych 
ubezpieczanego mienia poza załączonymi do SIWZ. Dotyczy to również mienia osób trzecich. W razie wystąpienia 
szkody Zamawiający będzie zobowiązany do udokumentowania lub potwierdzenia w postaci oświadczenia faktu 
posiadania mienia objętego ubezpieczeniem. W przypadku mienia osób trzecich, poszkodowany będzie miał prawo 
bezpośredniego zgłoszenia szkody z polisy, wskazując do rozliczenia swój numer rachunku bankowego. 

10. Sumy ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne zostały wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
oraz w Formularzu oferty i zawierają podatek VAT. 

11. Zmawiający nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę jakichkolwiek czasowych ograniczeń odpowiedzialności, 
poza wskazanymi w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia. 

12. Sformułowanie „roczny okres ubezpieczenia” pojawiające się w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
odnosi się do okresu dwunastomiesięcznego, wynikającego z daty początkowej zawartej Umowy, a nie roku 
kalendarzowego. Cały (dwuletni) okres ubezpieczenia będzie podzielony na dwa dwunastomiesięczne okresy 
rozliczeniowe/polisowe. 

13. Wykonawca wyznaczy 2 osoby realizujące przedmiot zamówienia, które będą reprezentować Wykonawcę co 
najmniej w godzinach 9 - 15 w dni robocze. Ilekroć w SIWZ jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to 
rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, za wyłączeniem dni przypadających w dni wolne od pracy określone w art. 
1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). 

IV. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (AR)    

1. ZAKRES UBEZPIECZENIA:  

Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie objętego ochroną 
przedmiotu ubezpieczenia, powstałe w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, w wyniku nagłych, nieprzewidzianych 
i niezależnych od woli Zamawiającego zdarzeń (all risks), z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia Wykonawcy oraz z uwzględnieniem oczekiwań Zamawiającego zawartych w niniejszym Szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia – postanowień obligatoryjnych oraz fakultatywnych (zaakceptowanych przez 
Wykonawcę). W szczególności zakres ubezpieczenia musi obejmować szkody powstałe w wyniku następujących 
zdarzeń (postanowienia obligatoryjne): 

1.1. pożaru (niezależnie od miejsca jego powstania), samozapłonu, bezpośredniego lub pośredniego uderzenia 
pioruna (a także wszelkich następstw tych zdarzeń, w tym wszelkich przepięć, bez względu na rodzaj mienia 
dotknięty szkodą, m.in urządzenia, instalacje, rozdzielnie, sieci, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe lub 
odgromowe, itd.), wybuchu (w tym ładunku wybuchowego), uderzenia lub upadku statku powietrznego, jego 
części lub ładunku, awaryjnego zrzutu paliwa, uderzenia pojazdu (w tym własnego lub użytkowanego przez 
Zamawiającego), jego części, wyposażenia lub przewożonego nim ładunku,  huraganu (z zastrzeżeniem,  
że jeżeli OWU Wykonawcy definiują huragan jako wiatr wiejący z określoną prędkością, ale nie niższą niż 
wskazana w OWU prędkość minimalna i wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność za szkody powstałe 
wskutek wiatru wiejącego z prędkością niższą niż ww. minimalna, ustala się, że minimalna prędkość wiatru 
kwalifikująca go jako huragan nie może być wyższa niż 13,9 m/s, za spowodowane huraganem uważa się 
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również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone 
mienie), trąby powietrznej, tornada, deszczu nawalnego (z zastrzeżeniem, że jeżeli OWU Wykonawcy 
wprowadzają minimalny poziom współczynnika wydajności decydujący o uruchomieniu odpowiedzialności za 
szkody powstałe wskutek deszczu nawalnego, ustala się, że wysokość współczynnika decydująca  
o uruchomieniu odpowiedzialności nie może być wyższa niż 3), gradu, zapadania lub osuwania się ziemi,  
w tym spowodowanego pracami ziemnymi lub działalnością człowieka (przy czym limit odpowiedzialności dla 
szkód powstałych wskutek osuwania lub zapadania się ziemi spowodowanego pracami ziemnymi lub 
działalnością człowieka wynosi 4 000 000,00 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia), za wyjątkiem szkód, za które odpowiedzialność regulowana jest w prawie górniczym 
i geologicznym, trzęsienia ziemi, lawiny, zalania – w szczególności przez wydostanie się wody, innych cieczy, 
gazu lub pary z urządzeń wodno–kanalizacyjnych (w tym armatury), klimatyzacyjnych, gaśniczych, 
technologicznych, centralnego ogrzewania, zbiorników do magazynowania lub innych pojemników – bez 
względu na przyczynę, samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub gaśniczych z przyczyn 
innych niż pożar, zalania przez nieumyślne pozostawienie otwartych kurków sieci wodociągowej, zalania 
przez osoby trzecie, cofnięcia się ścieków lub innych cieczy, pękania rur (szkody powstałe w urządzeniach 
wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych znajdujących się na terenie ubezpieczonej lokalizacji w wyniku 
ich zamarznięcia, nadmiernego ciśnienia lub nadmiernego nagrzania, przerwy lub braku dostawy mediów, 
wady ukrytej), powodzi (w tym: zalania terenu na skutek nadmiernych opadów atmosferycznych, sztormu, 
podniesienia się morskich wód przybrzeżnych lub podniesienia się wód gruntowych, a także wybicia wody, 
ścieków lub innych cieczy z systemów kanalizacyjnych w wyniku powodzi, ochrona obejmuje także szkody 
spowodowane przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe), zalania na skutek podniesienia się wód 
gruntowych, działania mrozu, śniegu, szadzi lub lodu (w tym, ale nie wyłącznie: zalania na skutek topnienia 
śniegu lub lodu, uszkodzenia dachu lub innych elementów budynków lub budowli wskutek 
zamarzania/rozmarzania śniegu lub lodu, uszkodzenia wynikające z działania ciężaru śniegu, szadzi lub 
lodu), z zastrzeżeniem, że nie będą miały zastosowania ograniczenia wynikające z normowych obciążeń dla 
budynków lub budowli dotyczące śniegu i lodu, o ile w chwili oddania do użytkowania obiekt spełniał 
ówcześnie obowiązujące normy (nie dotyczy to sytuacji, kiedy budynek nie spełnia obecnie obowiązujących 
norm z powodu złego stanu technicznego), gwałtownych zmian temperatury lub wilgotności powietrza, dymu 
lub sadzy (rozumianych jako zawiesina drobnych cząsteczek ciał stałych w powietrzu, towarzysząca spalaniu 
lub niecałkowitemu spalaniu - bez względu na źródło ich powstania), fali uderzeniowej, upadku drzew lub 
konarów, przewrócenia się żurawi, dźwigów budowlanych, urządzeń technicznych, masztów, budynków, 
budowli – lub ich części, bez względu na przyczynę, szkody wyrządzone przez zwierzęta - z zastrzeżeniem, 
że w odniesieniu do szkód polegających na zanieczyszczeniu mienia przez zwierzęta, w tym insekty, 
odpowiedzialność ograniczona jest do limitu w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia,  

1.2. kradzieży z włamaniem (usiłowanej lub dokonanej) i rabunku (usiłowanego lub dokonanego) mienia, w tym 
między innymi depozytów muzealnych, środków obrotowych do limitu 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, Dla potrzeb umowy ubezpieczenia za kradzież z włamaniem 
(usiłowaną lub dokonaną) uważa się również przedostanie się sprawcy lub sprawców na teren ubezpieczonej 
lokalizacji, po uprzednim pokonaniu przy użyciu siły lub narzędzi zabezpieczeń, tj. w szczególności po 
uszkodzeniu bramy, ogrodzenia lub szlabanu. 

1.3. kradzieży z włamaniem gotówki i innych wartości pieniężnych w lokalu do pełnej sumy ubezpieczenia, 

1.4. rabunku gotówki i innych wartości pieniężnych z lokalu do pełnej sumy ubezpieczenia, 

1.5. kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki i innych wartości pieniężnych w czasie transportu do pełnej sumy 
ubezpieczenia, 

1.6. kradzieży zwykłej, tj. zaboru przedmiotu ubezpieczenia w celu przywłaszczenia (przy zachowaniu warunku 
zgłoszenia tej kradzieży policji), zaginięcia, zagubienia przedmiotu ubezpieczenia do limitu 30 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

1.7. kradzieży mienia (w szczególności urządzeń, obiektów małej architektury oraz elementów budynków 
i budowli) znajdującego się na zewnątrz budynków lub budowli, między innymi takiego jak: kamery 
przemysłowe, napędy bram, bariery parkingowe, elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy, tablice 
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informacyjne, zewnętrzne części klimatyzatorów, rynny, rolety, obróbki blacharskie, elementy wykończeniowe, 
itp. o ile było ono przytwierdzone do podłoża, budynków lub budowli w sposób uniemożliwiający jego zabór 
bez użycia siły lub narzędzi, do limitu 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia, 

1.8. dewastacji (rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia przez osobę lub osoby trzecie bez względu na 
sposób uzyskania przez nie dostępu do tego mienia, w tym bez konieczności pokonania zabezpieczeń) 
z limitem odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,  

1.9. szkód estetycznych (w tym graffiti) do limitu 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia, 

1.10. stłuczenia, pęknięcia lub porysowania szyb i innych przedmiotów szklanych, w szczególności takich jak 
oszklenie okienne i drzwiowe (zewnętrzne i wewnętrzne), oszklenia ścian i dachów, płyty szklane stanowiące 
składową część mebli, gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad sprzedażowych, przegrody ścienne, lustra 
zamontowane na stałe, szyldy, witraże, rurki neonowe, tablice świetlne, wykładziny szklane i kamienne 
z wyłączeniem wykładzin podłogowych, szyby przeciwporanieniowe, kuloodporne i przeciwwłamaniowe, 
z jakiejkolwiek przyczyny; ochrona obejmuje także m.in. koszty wynajęcia, ustawienia i rozebrania rusztowań, 
drabin lub innego specjalistycznego sprzętu, koszty pakowania, transportu, demontażu i montażu, ceł i innych 
niezbędnych opłat, koszty tymczasowego zabezpieczenia, tj. koszty wstawienia innego, tymczasowego 
materiału – w oczekiwaniu na sprowadzenie i wstawienie właściwej szyby; limit odpowiedzialności  
50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, W przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia szyb i innych przedmiotów szklanych wskutek zdarzeń objętych podstawowym zakresem 
odpowiedzialności AR, nie będzie miał zastosowania limit odpowiedzialności, a szkody z tego tytułu 
likwidowane będą do pełnej wysokości kosztów naprawy czy odtworzenia mienia, 

1.11. wszelkich przepięć i innych szkód elektrycznych wynikających z innych przyczyn niż pośrednie uderzenie 
pioruna (które jest pokryte do pełnych sum ubezpieczenia), z zastrzeżeniem, że ilekroć ogólne warunki 
ubezpieczenia Wykonawcy wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność za szkody przepięciowe wynikłe  
z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego, takie jak zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości, zanik 
prądu, brak lub przerwa w dostawie prądu (bez względu na przyczynę), zwarcie, uszkodzenie izolacji, 
przegrzanie lub szkody spowodowane m.in. oddziaływaniem pola elektromagnetycznego lub magnetycznego, 
wprowadza się ochronę ubezpieczeniową w tym zakresie z ograniczeniem do limitu 2 000 000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, bez względu na rodzaj mienia, które uległo 
zniszczeniu lub uszkodzeniu; ograniczenie kwotowe nie ma zastosowania, jeśli w wyniku powyższych 
zdarzeń doszło w ubezpieczonym mieniu m.in. do pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia objętego zakresem 
ubezpieczenia, 

1.12. przerwy, zakłóceń lub ograniczenia w dostawie mediów – w zakresie szkód wyrządzonych tą przerwą lub 
ograniczeniem w urządzeniach lub maszynach wykorzystujących media, do limitu 20 000,00 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wyższej ochrony ubezpieczeniowej 
(do 2 000 000,00 zł) dla szkód spowodowanych przerwą/ograniczeniem w dostawie prądu wynikającej  
z ryzyka określonego w pkt 1.11), 

1.13. sabotażu, strajków, zamieszek i niepokojów społecznych z limitem odpowiedzialności 2 000 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, przy czym Wykonawca nie odpowiada za 
szkody wynikające z następujących zdarzeń: wojna, inwazja, działanie wroga, wszelkie działania wojenne 
(bez względu na fakt czy wojna została formalnie wypowiedziana), wojna domowa, bunt, zamieszki 
przybierające rozmiary powstania społecznego, powstanie wojskowe, insurekcja, rebelia, dyktatura wojskowa 
lub władza uzurpowana lub działanie osoby występującej w imieniu lub w związku z jakąkolwiek organizacją, 
której działalność zmierza do obalenia rządu de jure lub de facto lub do wywarcia na niego wpływu terrorem 
lub przemocą, 

1.14. aktów terroryzmu (wszelkie działania podejmowane w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności lub 
dezorganizacji życia publicznego mające podłoże ekonomiczne, polityczne, religijne, etniczne, ideologiczne, 
społeczne lub inne o podobnym charakterze) z limitem odpowiedzialności 5 000 000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
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Bez względu na współdziałające przyczyny, ubezpieczenie nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych w 
ubezpieczonym mieniu oraz kosztów wszelkiego rodzaju wywołanych przez: 

a. skażenie substancjami chemicznymi lub biologicznymi (wyłączenie to nie obowiązuje, o ile skażenie 
zostanie spowodowane pożarem lub eksplozją), 

b. przerwę w dostawie mediów, np. prąd, gaz, woda, telekomunikacja (wyłączenie to nie obowiązuje, o 
ile przerwa w dostawie mediów jest spowodowana przez pożar lub eksplozję i akt terroru zostanie 
dokonany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczeniowej) 

c. bezpośrednio lub pośrednio przez detonację nuklearną, reakcję nuklearną lub skażenie radioaktywne. 

 

1.15. deszczu (nie tylko nawalnego), gradu, śniegu i/lub lodu spowodowane niewłaściwym stanem technicznym 
dachu lub innych elementów budynku oraz nieumyślnym niezabezpieczeniem lub niewłaściwym 
zabezpieczeniem otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych – o ile obowiązek konserwacji lub 
zabezpieczenia należał do Zamawiającego - z limitem odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, przy czym w przypadku, kiedy obowiązek konserwacji lub 
zabezpieczenia nie należał do Zamawiającego, za szkody opisane w niniejszym punkcie Wykonawca będzie 
odpowiadał do pełnej wartości, 

1.16. nieumyślnego uszkodzenia lub zniszczenia mienia przez pracowników Zamawiającego lub przez osoby 
trzecie,  

1.17. uszkodzenia mienia bez znanej przyczyny, z zastrzeżeniem, że jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia 
Wykonawcy wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność za szkody tego rodzaju, wprowadza się ochronę 
ubezpieczeniową w powyższym zakresie z limitem 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia, 

1.18. katastrofy budowlanej nie będącej wynikiem innych zdarzeń objętych umową ubezpieczenia z limitem 
odpowiedzialności 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, przy 
czym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, za które odpowiedzialność regulowane jest przez prawo 
górnicze i geologiczne, za katastrofę budowlaną w obiektach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, w 
tunelach i przeprawach mostowych, rusztowaniach lub szalunkach. 

1.19. powolnego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu oddziaływania czynników fizycznych, 
chemicznych, biologicznych, termicznych, lub geologicznych, a także korozji, kawitacji, procesów 
oksydacyjnych, pleśni, grzyba, powolnego i systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu 
nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych, grzewczych lub technologicznych, podsiąkania 
fundamentów lub murów wskutek działania wód gruntowych i opadowych, a także oddziaływania wilgotnego 
i suchego powietrza, przemarzania ścian, powolnego działania insektów - do limitu 30 000,00 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność w powyższym 
zakresie istnieje tylko wówczas, kiedy Ubezpieczony nie wiedział o powolnym działaniu ww. czynników – w 
szczególności nie było takich wskazań w protokołach z przeglądów okresowych budynków, a do ujawnienia 
się szkody doszło w okresie ubezpieczenia. Ograniczenie kwotowe nie ma zastosowania, jeżeli w następstwie 
wyżej opisanych okoliczności wystąpiło zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia lub jeżeli szkody te 
były następstwem innych zdarzeń, objętych ochroną ubezpieczeniową. Wykonawca będzie wówczas 
odpowiadał za skutki takiego zdarzenia, do wysokości sumy ubezpieczenia danego przedmiotu 
ubezpieczenia, 

1.20. awarii i innych przyczyn wewnętrznych z zastrzeżeniem, że ilekroć ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy 
wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność za szkody polegające na awarii, upadku, uszkodzeniach 
wewnętrznych, awarii spowodowanej działaniem człowieka (w tym niewłaściwej obsługi, nieostrożności, 
nieumyślnego działania, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora, itd.), 
awarii lub uszkodzeniu wskutek uszkodzenia lub złego funkcjonowania systemu klimatyzacyjnego, wad 
produkcyjnych, itp. sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń i aparatów (w tym elektronicznych części tych 
maszyn, urządzeń i aparatów) – wprowadza się ochronę w powyższym zakresie do limitu 1 000 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem limitów odpowiedzialności 
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opisanych w pkt 1.11 i 1.12. Powyższe ograniczenie kwotowe nie ma zastosowania, jeśli w wyniku 
powyższych zdarzeń doszło w ubezpieczonym mieniu do pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia objętego 
zakresem ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa będzie istnieć niezależnie od posiadania przez 
Zamawiającego umowy o konserwację ubezpieczonego mienia, 

1.21. działania kafarów, młotów pneumatycznych, maszyn budowlanych, wynikające z drgań, wibracji, wstrząsów, 
itp., 

1.22. akcji ratowniczej i innego rodzaju interwencji, w tym działań przeprowadzonych w sytuacji, gdy zdarzenie 
objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, ale niebezpieczeństwo jego powstania wydawało się realne, 

1.23. skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami objętymi umową 
ubezpieczenia, 

1.24. klauzule dodatkowe zdefiniowane w punkcie VII (klauzule obligatoryjne). 

2. DODATKOWE WYMOGI:  

2.1. Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za szkody powstałe wskutek 
powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne lub terenach dotkniętych wcześniej powodzią.  

2.2. Wykonawca pokryje uzasadnione koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą, koszty zmniejszenia rozmiaru 
szkody, akcji ratowniczej (w tym gaśniczej, z uwzględnieniem m.in. kosztów wody z sieci wodociągowej 
zużytej na koszt Zamawiającego), koszty związane z oczyszczaniem, osuszaniem, wyburzaniem, 
rozmontowywaniem, składowaniem, utylizacją mienia po szkodzie, koszty pracy w godzinach nadliczbowych, 
w święta i dni wolne od pracy, koszty frachtu ekspresowego (w tym lotniczego) oraz koszty przejazdów i 
noclegów techników i ekspertów (także z zagranicy), koszty odtworzenia dokumentacji, tymczasowego 
dozoru, koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji (zastępczej), koszty czasowego (nie dłuższego niż 90 
dni) użytkowania obcych środków trwałych (w tym budynków lub budowli, sprzętu elektronicznego, maszyn i 
urządzeń, itp.), a także koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – do limitu 5 000 000,00 zł ponad sumę 
ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Koszty te obejmują również 
poniesione przez Zamawiającego koszty ewakuacji będącej następstwem zdarzeń objętych ochroną lub 
poleceń czy zaleceń odpowiednich służb – z włączeniem ryzyka alarmów (w tym fałszywych) o podłożeniu 
ładunku wybuchowego (z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do kosztów ewakuacji wynikającej z alarmów (w 
tym fałszywych) o podłożeniu ładunku wybuchowego odpowiedzialność ograniczona jest do podlimitu w 
wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia). Ochrona 
obejmuje także koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, 
jeśli czynności te są niezbędne lub ekonomicznie uzasadnione w celu przeprowadzenia naprawy mienia 
dotkniętego szkodą. Zwrot kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą przysługuje nawet, jeżeli ostatecznie 
nie zaszedł wypadek ubezpieczeniowy do limitu 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia.  Do kosztów opisanych powyżej nie mają zastosowania jakiekolwiek zapisy OWU 
Wykonawcy mówiące o stosowaniu zasady proporcji. 

2.3. Wykonawca pokryje koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu w wyniku 
usiłowania lub dokonania włamania, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń stałych elementów budynków, 
budowli, lokali, mieszkań, w szczególności ścian, stropów, dachów, okien i drzwi– w granicach sumy 
ubezpieczenia oraz dodatkowo do wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia ponad ogólną sumę ubezpieczenia. 

2.4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie także podczas jego konserwacji, naprawy, utrzymania 
technicznego, itp., a także prób i testów, jeśli próby i testy są związane z konserwacją, naprawą, utrzymaniem 
technicznym  itp. Ochrona w powyższym zakresie istnieje bez względu na to, czy ww. czynności są 
wykonywane w ubezpieczonej lokalizacji czy poza nią (np. w serwisie) – do pełnych sum ubezpieczenia. 

2.5. Wykonawca obejmie ochroną ubezpieczeniową do limitu 100 .000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w rocznym okresie ubezpieczenia mienie ruchome w czasie jego użytkowania (w tym składowania) poza 
lokalizacjami Zamawiającego, na terytorium całego świata (bez konieczności zgłaszania nowych lokalizacji), 
np. podczas konferencji, szkoleń, wykonywania obowiązków służbowych - bez pobierania składki dodatkowej. 
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Zamawiający nie może z góry określić jak często takie sytuacje mogą się zdarzać, ani którego sprzętu będą 
dotyczyły. 

2.6. Wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia. 
Postanowienie to nie ma zastosowania dla ryzyk i kosztów, dla których ustalono limit odpowiedzialności 
w rocznym okresie ubezpieczenia lub ubezpieczonych w systemie na pierwsze ryzyko. 

2.7. Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności za szkody, za które odpowiedzialne są osoby trzecie, 
działające w charakterze producenta, dostawcy, sprzedawcy, spedytora, przewoźnika lub innego 
usługodawcy lub podwykonawcy. Dopuszczalne jest jedynie wyłączenie odpowiedzialności za takie szkody, 
za które odpowiedzialna jest osoba trzecia z tytułu rękojmi lub gwarancji – chyba, że osoba kwestionuje swoją 
odpowiedzialność za powstałą szkodę lub nie posiada wystarczających środków na pokrycie szkody. W takim 
przypadku Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie, zachowując jednocześnie prawo regresu do 
sprawcy szkody. 

2.8. Zamawiający nie dopuszcza uzależniania ochrony ubezpieczeniowej od wyposażenia mienia w urządzenia 
zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i/lub działaniem zjawisk pochodnych, które 
przekraczają wymogi przepisów prawa w zakresie obowiązku wyposażenia mienia w instalacje 
przeciwprzepięciowe i przeciwporażeniowe.  

2.9. Wykonawca przyjmie do ubezpieczenia mienie Zamawiającego nawet wówczas, gdy nie spełnia ono aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa na skutek kolejno następujących zmian w ustawodawstwie (np. nie posiada 
pozwolenia na użytkowanie, posiada zabezpieczenia przeciwpożarowe niespełniające aktualnie 
obowiązujących wymogów prawa, itp.). Zamawiający na bieżąco podejmuje działania w celu dostosowania 
mienia do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

2.10. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują stosowanie zasady proporcji przy wypłacie 
odszkodowania w stosunku do mienia ubezpieczonego według wartości księgowej brutto w systemie sum 
stałych lub mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko lub ryzyk i kosztów dla których ustalono 
limit odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia, postanowienia te nie będą miały zastosowania do 
niniejszej umowy. W odniesieniu do mienia ubezpieczonego według wartości odtworzeniowej w systemie sum 
stałych ma zastosowanie klauzula wyłączenia proporcji. 

2.11. Zamawiający nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności za 
szkody w przedmiocie ubezpieczenia, którego jednostkowa suma ubezpieczenia przekracza określoną przez 
Wykonawcę kwotę. 

2.12. W ramach przedmiotu ubezpieczenia: „budynki i budowle”, na dzień sporządzania SIWZ suma ubezpieczenia 
nie obejmuje nieruchomości znajdujących się w trwałym zarządzie dwóch Delegatur (Gdańsk i Wrocław), 
z uwagi na objęcie tych nieruchomości ochroną ubezpieczeniową zaaranżowaną przez zarządców 
nieruchomości, na rzecz wszystkich trwałych zarządców danych budynków. Wykonawca zapewni ochronę 
ubezpieczeniową dla tych nieruchomości automatycznie od dnia, w którym dotychczasowe polisy 
ubezpieczenia z różnych powodów nie zostaną przedłużone lub Delegatura zdecyduje o przystąpieniu do 
ubezpieczenia w ramach niniejszej Umowy – w ramach klauzuli automatycznego pokrycia. Wartość księgowa 
brutto tych nieruchomości na dzień 30.09.2019 r. wynosiła 7 483 263,36 zł. Rodzaj wartości i suma 
ubezpieczenia mogą ulec zmianie. 

2.13. Ubezpieczeniem objęte są również nasadzenia roślinne do limitu 30 000,00 20 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w zakresie następujących ryzyk: pożaru, uderzenia pioruna, 
wybuchu, upadku drzew lub konarów, upadku budynków, budowli, żurawi budowlanych lub ich części – bez 
względu na przyczynę, ciężaru śniegu/lodu, upadku statku powietrznego, jego części, ładunku lub zrzutu 
paliwa, huraganu, trąby powietrznej, tornada, deszczu nawalnego (deszcz o współczynniku wydajności co 
najmniej 3), powodzi, gradu, lawiny, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, 
przepięcia i innych szkód elektrycznych (w tym z powodu braku lub przerwy w dostawie prądu, zaniku prądu 
lub zwarcia),  pękania rur lub instalacji, uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie, nieumyślnego 
uszkodzenia lub zniszczenia przez pracowników Zamawiającego lub osoby trzecie, uszkodzenia lub 
zniszczenia przez zwierzęta, kradzieży, akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi 
zakresem ubezpieczenia AR. Odszkodowanie obejmować będzie koszty odtworzenia utraconej, uszkodzonej 
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lub zniszczonej rośliny, drzewa, nasadzenia, w szczególności koszty zakupu sadzonki uszkodzonej/ 
zniszczonej rośliny, drzewa, nasadzenia, w szczególności koszty zakupu sadzonki lub materiału nasiennego 
rośliny lub drzewa – w zależności od stadium wzrostu danej rośliny; materiałów pomocniczych, ochronnych 
(łącznie z kosztami transportu, pakowania, itp.); koszty przygotowania podłoża, zasadzenia; inne uzasadnione 
koszty ratowania lub odtworzenia nasadzeń roślinnych. Koszty akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po 
szkodzie i pozostałe związane z zabezpieczeniem miejsca szkody czy zabezpieczeniem przed szkodą 
zgodnie z postanowieniami opisanymi w części dotyczącej ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Do 
urządzeń, instalacji i budowli obsługujących nasadzenia roślinne mają zastosowanie pozostałe zapisy dot. 
zakresu ubezpieczenia AR. 

2.14. Wprowadza się definicję niskocennych składników majątku o następującej treści - środki trwałe, które ze 
względu na niską wartość początkową zostały jednorazowo wliczone do kosztów (zazwyczaj kosztów 
uzyskania przychodów) i nie są ujęte w ewidencji środków trwałych (prowadzona jest dla nich ewidencja 
ilościowa) lub są ujęte w ewidencji środków trwałych, ale z niską wartością początkową – w zależności od 
wewnętrznej polityki Zamawiającego. 

3. FRANSZYZA INTEGRALNA: 100,00 zł. Przy ustalaniu odszkodowania ustalona franszyza będzie miała 
zastosowanie jednorazowo do zdarzenia powodującego szkodę lub szkody.  

4. POSTANOWIENIA FAKULTATYWNE: 

4.1. Podwyższenie limitu odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia dla kradzieży z włamaniem 
(usiłowanej lub dokonanej) i rabunku (usiłowanego lub dokonanego) mienia, w tym między innymi 
depozytów muzealnych, środków obrotowych do 2 000 000,00 zł (limit ten zastępuje limit obligatoryjny w 
wysokości 1 000 000,00 zł). 

4.2. Podwyższenie limitu odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia dla kradzieży zwykłej, zaginięcia, 
zagubienia: 

4.2.1. do kwoty 50 000,00 zł (limit ten zastępuje limit obligatoryjny w wysokości 30 000,00 zł), 
4.2.2. do kwoty 70 000,00 zł (limit ten zastępuje limit obligatoryjny w wysokości 30 000,00 zł). 

4.3. Podwyższenie limitu odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia dla aktów terroryzmu: 
4.3.1. do kwoty 7 000 000,00 zł (limit ten zastępuje limit obligatoryjny w wysokości 5 000 000,00 zł), 
4.3.2. do kwoty 10 000 000,00 zł (limit ten zastępuje limit obligatoryjny w wysokości 5 000 000,00 zł). 

4.4. Podwyższenie limitu odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia dla katastrofy budowlanej do 
5 000 000,00 zł (limit ten zastępuje limit obligatoryjny w wysokości 1 000 000,00 zł). 

5. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA:  

Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy Zamawiającego w stosunku do zgłoszonego do ubezpieczenia 
mienia, bez względu na jego wiek, stopień umorzenia czy zużycia technicznego, stanowiącego własność lub 
współwłasność Zamawiającego lub będącego w jego posiadaniu na podstawie innego tytułu prawnego (dotyczy to 
również udziału w częściach wspólnych budynków lub budowli), w tym również przedmioty o charakterze zabytkowym, 
artystycznym lub unikatowym, broń i amunicja, przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, depozyty muzealne, nasadzenia 
roślinne (tereny zielone). 

Ubezpieczenie nie obejmuje wyłącznie: 
− zwierząt, gruntów, naturalnych wód powierzchniowych lub podziemnych;  
− pojazdów mechanicznych ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia od uszkodzenia i utraty autocasco; 
− budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki wraz z mieniem w nich się znajdującym, 
− maszyn, urządzeń lub wyposażenia przeznaczonego na złom,  
− napowietrznych linii przesyłowych zlokalizowanych w promieniu większym niż 300m od miejsca ubezpieczenia, 
− kosztów pośrednich, takich jak utrata zysku, kary umowne, kary administracyjne lub utrata możliwości 

użytkowania, 
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− mienia wyłączonego z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny. 
 

6. SUMY UBEZPIECZENIA 

6.1. Budynki i budowle (budynki biurowe lub ich części, wraz z wszelkimi instalacjami (w tym podziemnymi), 
urządzeniami technicznymi, windami, zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi, instalacjami 
fotowoltaicznymi, siecią komputerową i ogrodzeniami, budynki, budowle lub pomieszczenia garażowe, 
gospodarcze, techniczne, elementy małej architektury, oświetlenie, nawierzchnie, chodniki, place, pawilon 
wielofunkcyjny - metalowy pawilon strażnika znajdujący się na parkingu), mieszkania służbowe zlokalizowane 
w różnych budynkach mieszkalnych na terenie Warszawy, lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych lub 
biurowych, nakłady adaptacyjnymi/inwestycyjne na własne i obce środki trwałe, udziały w częściach 
wspólnych nieruchomości: 293 426 292,96 zł 

6.2. Mienie ruchome własne i obce (w szczególności maszyny, aparaty i urządzenia, takie jak telefony, telefaksy, 
kserokopiarki, maszyny poligraficzne, stacjonarny sprzęt komputerowy wraz ze standardowym 
oprogramowaniem, drukarki, rzutniki, centrale telefoniczne, itp.- nie objęte ochroną w ramach ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego stacjonarnego, pozostałe wyposażenie biurowe i inne takie jak meble, wyposażenie 
stołówki, wyposażenie gabinetów lekarskich itp., opony, lodówki samochodowe, kosiarki, klimatyzatory, dźwigi 
osobowe, bariery parkingowe, wyposażenie mieszkań służbowych oraz pokoi gościnnych,  sprzęt RTV i AGD, 
aparatura medyczna, broń palna i amunicja w dyspozycji Straży Ochrony Gmachu, mienie osób trzecich – 
m.in. dystrybutory do wody, lodówki z napojami, automaty z przekąskami, routery): 18 226 859,83 zł 

6.3. Niskocenne składniki majątku: 1 500 000,00 zł 

6.4. Środki obrotowe (takie jak artykuły biurowe i gospodarcze, części samochodowe, nowo zakupiony sprzęt 
elektroniczny zanim zostanie przydzielony użytkownikowi): 1 300 000,00 zł 

6.5. Gotówka i inne wartości pieniężne: 270 000,00 zł 

6.6. Dzieła sztuki (depozyty muzealne, obrazy, inne przedmioty o charakterze artystycznym, itp.): 26 680,00 zł 

7. SYSTEM UBEZPIECZENIA:  

7.1. Na sumy stałe dla środków trwałych (budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, itd.) i dzieł 
sztuki (depozytów muzealnych, obrazów, innych przedmiotów o charakterze artystycznym). 

7.2. Na pierwsze ryzyko dla niskocennych składników majątku, środków obrotowych, gotówki i innych wartości 
pieniężnych. 

8. SPOSÓB OKREŚLENIA SUM UBEZPIECZENIA:  

8.1. Według wartości odtworzeniowej (nowej) lub księgowej brutto lub rynkowej dla budynków, budowli, lokali 
użytkowych i mieszkań służbowych,  

8.2. Według wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej (nowej) dla mienia ruchomego (w tym mienia 
osób trzecich),  

8.3. Według wartości zakupu, kosztów wytworzenia, wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej (nowej) 
dla niskocennych składników majątku i środków obrotowych,  

8.4. Według wartości nominalnej dla gotówki,  

8.5. Według wartości rynkowej określonej przez muzeum (biegłych) dla dzieł sztuki (depozytów muzealnych) lub 
według wartości księgowej brutto lub wartości rynkowej określonej przez instytucje lub osoby posiadające 
wiedzę i doświadczenie w wycenie przedmiotów zabytkowych lub artystycznych – dla pozostałych 
przedmiotów artystycznych, obrazów, itd.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju wartości w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. 
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9. MIEJSCE UBEZPIECZENIA 

Wszystkie obecne oraz przyszłe lokalizacje prowadzenia działalności, składowania lub użytkowania mienia na terenie 
RP (zarówno lokalizacje stanowiące własność Zamawiającego, będące w jego posiadaniu, zarządzie, na jego ryzyku, jak 
i lokalizacje będące własnością innych podmiotów, w tym użytkowane przez Zamawiającego na podstawie 
jakiegokolwiek tytułu prawnego, np. umowa najmu, dzierżawy, etc.), w szczególności siedziba Zamawiającego 
i lokalizacje wymienione w Załączniku nr 1A i 1B do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, a w odniesieniu do 
zapisów pkt IV - 2.5 do wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia także 
lokalizacje na terenie całego świata. 

10. INFORMACJE DODATKOWE: 

10.1. Wartość rynkowa dla lokalu mieszkalnego, użytkowego lub gospodarczego - wartość odpowiadająca 
iloczynowi metrażu mieszkania lub lokalu użytkowego lub gospodarczego i średniej ceny rynkowej za 1m2 
jego powierzchni użytkowej. Średnią cenę rynkową ustala się w  oparciu o rynkowe ceny zakupu 1m2 lokalu 
mieszkalnego, użytkowego lub gospodarczego o podobnych parametrach  i standardzie wykończenia w danej 
miejscowości lub dzielnicy miasta. Wartość ta uwzględnia także koszty transakcyjne zakupu. 

10.2. Największa kumulacja sum ubezpieczenia występuje w Warszawie, w kompleksie budynków przy ul. Filtrowej 
i Krzywickiego i wynosi ok. 200 000 000,00 zł. 

10.3. Przy ustalaniu sum ubezpieczenia budynków wpisanych do rejestru zabytków uwzględniono zwiększone 
koszty odtworzenia.  

10.4. Mieszkania służbowe posiadają drzwi o zwiększonej odporności na włamanie zabezpieczone atestowanymi 
zamkami. 

10.5. Gotówka jest przechowywana oraz przewożona zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

10.6. W ramach podanych limitów mieści się przewożenie walut obcych oraz przewożenie gotówki na rzecz 
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy NIK 

10.7. W ciągu ostatnich 12 lat żadnej z ubezpieczanych lokalizacji nie dotknęła powódź. 

10.8. Większość urządzeń elektronicznych posiada zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. 

V. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (USE) 

1. ZAKRES UBEZPIECZENIA:  

Na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (od wszystkich ryzyk) – tzn. ubezpieczeniem objęte są wszystkie 
szkody polegające na utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu, awarii ubezpieczonego mienia na skutek zaistnienia nagłego 
i nieprzewidzianego zdarzenia, za wyjątkiem tych zdarzeń, które zostały wyraźnie wyłączone z zakresu ubezpieczenia. 
Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń i awarii w części dotyczącej ubezpieczenia sprzętu, 
danych oraz nośników danych nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych powstałych wskutek działania hackerów, 
działania programów o znamionach wirusów komputerowych (tzw. konie trojańskie, wirusy, keyloggery, malware, 
phishing itp.), ataków typu denial od service, Fork-Bomb, Synflood, Dos, DRDoS i temu podobne. Ponadto zakres 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od uszkodzeń i awarii nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych powstałych 
wskutek używania nielicencjonowanego oprogramowania oraz w nielicencjonowanym oprogramowaniu, a także utraty 
zysku w następstwie szkody. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje niezależnie od posiadania przez Ubezpieczającego 
umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego.  

W szczególności zakres ubezpieczenia musi obejmować: 

1.1. działanie lub zaniechanie człowieka, a mianowicie: 

1.1.1. niewłaściwą obsługę sprzętu elektronicznego, tj. nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, 
nieumyślne uszkodzenie, brak kwalifikacji, błąd operatora/użytkownika, 

1.1.2. nieumyślne lub celowe uszkodzenie lub zniszczenie przez osoby trzecie, 



11 
 
 
 
 
 
 

1.1.3. kradzież z włamaniem (usiłowana lub dokonana) lub rabunek (usiłowany lub dokonany) w tym kradzież 
rozbójniczą, 

1.2. działanie ognia (w tym dymu i sadzy rozumianych jako zawiesina drobnych cząsteczek ciał stałych w powietrzu, 
towarzysząca spalaniu lub niecałkowitemu spalaniu - bez względu na źródło ich powstania), a także polegające 
na osmaleniu lub przypaleniu,  

1.3. wszelkiego rodzaju eksplozji (w tym ładunku wybuchowego), implozji, uderzenia pioruna (bezpośredniego lub 
pośredniego),  

1.4. uderzenia pojazdu (w tym własnego lub użytkowanego przez Zamawiającego) lub przewożonego nim ładunku, 
uderzenia lub upadku statku powietrznego (w tym jego części, ładunku, paliwa, itd.), upadku drzew lub 
konarów, przewrócenia się żurawi budowlanych, masztów, budynków, budowli, itp. – lub ich części, bez 
względu na przyczynę, 

1.5. zalanie, w szczególności zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy, ścieków, innych cieczy, gazu lub 
pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, gaśniczych, technologicznych, centralnego ogrzewania, zbiorników do 
magazynowania lub innych pojemników (bez względu na przyczynę), samoczynnego uruchomienia się instalacji 
tryskaczowych lub gaśniczych z przyczyn innych niż pożar, zalania przez pozostawienie otwartych kurków sieci 
wodociągowej, zalania przez osoby trzecie, powódź, sztorm, tsunami, wylew lub podniesienie się poziomu wód 
podziemnych, a także działanie czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu (bez względu na 
współczynnik natężenia), wilgoci, pary wodnej, upału itp., 

1.6. działanie innych żywiołów (działanie wiatru – bez względu na prędkość, trąba powietrzna, grad, lawina, 
trzęsienie ziemi, tsunami, wybuch wulkanu, itp.),  

1.7. wady produkcyjne i przyczyny technologiczne, w szczególności błędy konstrukcyjne, wadliwy materiał, 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, działanie pola 
magnetycznego lub elektromagnetycznego, szkody przepięciowe i pochodne powstałe w związku 
z bezpośrednim lub pośrednim uderzeniem pioruna (bez względu na fakt, czy ubezpieczony sprzęt 
elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i/lub 
działaniem zjawisk pochodnych), przegrzanie lub szkody spowodowane m.in. oddziaływaniem pola 
elektromagnetycznego lub magnetycznego 

1.8. upadek,  

1.9. szkody powstałe podczas transportu sprzętu, przemieszczania, przewożenia (łącznie z wypadkiem środka 
transportu), 

1.10. szkody wyrządzone przez zwierzęta, w tym insekty, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do szkód polegających 
na zanieczyszczeniu mienia przez zwierzęta, w tym insekty odpowiedzialność ograniczona jest do limitu w 
wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

1.11. szkody spowodowane przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, 

1.12. ubezpieczenie lamp elektronowych, bębnów selenowych i bębnów OPC (Organic Photoconducting Cartridge) 
w pełnym zakresie, 

1.13. szkody powstałe wskutek akcji ratunkowej i innego rodzaju interwencji, w tym także działań przeprowadzonych 
w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, ale niebezpieczeństwo jego powstania 
wydawało się realne, 

1.14. kradzież zwykłą tj. zabór przedmiotu ubezpieczenia w celu przywłaszczenia (przy zachowaniu warunku 
zgłoszenia tej kradzieży policji), zaginięcie, zagubienie przedmiotu ubezpieczenia, do limitu 30.000 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,  

1.15. uszkodzenie, zniszczenie bez znanej przyczyny, z zastrzeżeniem, że jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia 
Wykonawcy wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu 
bez znanej przyczyny, wprowadza się ochronę ubezpieczeniową w powyższym zakresie z ograniczeniem do 
limitu 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 
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1.16. szkody powstałe w wyniku strajków, sabotażu, zamieszek i niepokojów społecznych z limitem 
odpowiedzialności 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, przy czym 
Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikające z następujących zdarzeń: wojna, inwazja, działanie wroga, 
wszelkie działania wojenne (bez względu na fakt czy wojna została formalnie wypowiedziana), wojna domowa, 
bunt, zamieszki przybierające rozmiary powstania społecznego, powstanie wojskowe, insurekcja, rebelia, 
dyktatura wojskowa lub władza uzurpowana lub działanie osoby występującej w imieniu lub w związku z 
jakąkolwiek organizacją, której działalność zmierza do obalenia rządu de jure lub de facto lub do wywarcia na 
niego wpływu terrorem lub przemocą, 

1.17. szkody powstałe w wyniku aktów terroryzmu (wszelkie działania podejmowane w celu wprowadzenia chaosu, 
zastraszenia ludności lub dezorganizacji życia publicznego mające podłoże ekonomiczne, polityczne, religijne, 
etniczne, ideologiczne, społeczne lub inne o podobnym charakterze) z limitem odpowiedzialności 
2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  
Bez względu na współdziałające przyczyny, ubezpieczenie nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych w 
ubezpieczonym mieniu oraz kosztów wszelkiego rodzaju wywołanych przez: 

d. skażenie substancjami chemicznymi lub biologicznymi (wyłączenie to nie obowiązuje, o ile skażenie 
zostanie spowodowane pożarem lub eksplozją), 

e. przerwę w dostawie mediów, np. prąd, gaz, woda, telekomunikacja (wyłączenie to nie obowiązuje, o ile 
przerwa w dostawie mediów jest spowodowana przez pożar lub eksplozję i akt terroru zostanie dokonany 
w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczeniowej) 

f. bezpośrednio lub pośrednio przez detonację nuklearną, reakcję nuklearną lub skażenie radioaktywne. 

1.18. szkody będące wynikiem skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami 
objętymi umową ubezpieczenia, 

1.19. klauzule dodatkowe zdefiniowane w punkcie VII. 

2. DODATKOWE WYMOGI:  
2.1. Wykonawca pokryje uzasadnione koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą, koszty zmniejszenia rozmiaru 

szkody, akcji ratowniczej, koszty związane z oczyszczaniem, osuszaniem, rozmontowywaniem, składowaniem, 
utylizacją mienia po szkodzie , koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od 
pracy, koszty frachtu ekspresowego (w tym lotniczego) sprzętu/części zamiennych oraz koszty przejazdów i 
noclegów techników i ekspertów (w tym także z zagranicy), koszty przeniesienia mienia do lokalizacji 
zastępczej, koszty czasowego (nie dłuższego niż 90 dni) użytkowania obcych środków trwałych; oraz koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – do łącznego limitu 500 000,00 zł ponad sumę ubezpieczenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia. Zwrot kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą przysługuje, nawet jeżeli 
ostatecznie nie zaszedł wypadek ubezpieczeniowy, ale zagrożenie jego wystąpieniem wydawało się realne. 
Koszty te obejmują również poniesione przez Zamawiającego koszty ewakuacji będącej następstwem zdarzeń 
objętych ochroną lub poleceń czy zaleceń odpowiednich służb – z włączeniem ryzyka alarmów (w tym 
fałszywych) o podłożeniu ładunku wybuchowego (z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do kosztów ewakuacji 
wynikającej z alarmów (w tym fałszywych) o podłożeniu ładunku wybuchowego odpowiedzialność ograniczona 
jest do podlimitu w wysokości 200 000,00 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia). 
Ochrona obejmuje także koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego 
mienia, jeśli te czynności są niezbędne lub ekonomicznie uzasadnione w celu przeprowadzenia naprawy 
mienia dotkniętego szkodą. 

2.2. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest także utrata lub uszkodzenie nośników danych lub oprogramowania, 
bezpośrednio spowodowane szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem (w tym awarią), których wartość ujęta 
była w wartości sprzętu elektronicznego (do wysokości poniesionej szkody, nie więcej niż suma ubezpieczenia 
sprzętu, z zastrzeżeniem postanowień dodatkowych). 

2.3. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również utrata danych, utrata lub uszkodzenie nośników danych lub 
oprogramowania, które zakupione zostały niezależnie od sprzętu elektronicznego i nie były ujęte w wartości 
ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, a także koszty odtworzenia danych lub oprogramowania 



13 
 
 
 
 
 
 

(w szczególności koszty ponownego wprowadzenia, koszty odzyskiwania danych, w tym przez 
wyspecjalizowane serwisy, zakupu oprogramowania), do limitu odpowiedzialności 120 000,00 zł w systemie na 
pierwsze ryzyko. 

2.4. Ochrona ubezpieczeniowa będzie istnieć niezależnie od posiadania przez Zamawiającego umowy 
o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego oraz bez względu na fakt, czy ubezpieczony sprzęt 
elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i/lub 
działaniem zjawisk pochodnych. 

2.5. Ochrona ubezpieczeniowa dla ryzyka utraty danych będzie istnieć niezależnie od wymogów Wykonawcy co do 
wykonywania kopii zapasowych i częstotliwości wykonywania tych kopii.  

2.6. Nie mają zastosowania jakiekolwiek zapisy OWU ograniczające lub wyłączające ochronę dla danych 
zapisanych/zgromadzonych wyłącznie w pamięci głównej jednostki centralnej lub danych, w tym 
oprogramowaniu, na nośnikach zamontowanych na stałe w urządzeniach. 

2.7. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie podczas jego konserwacji, naprawy, utrzymania technicznego, itp., 
a także podczas prób i testów, jeśli są związane z konserwacją, naprawą, utrzymaniem technicznym, itp. 
Ochrona w powyższym zakresie istnieje bez względu na to, czy ww. czynności są wykonywane  
w ubezpieczonej lokalizacji czy poza nią (np. w serwisie) – do pełnych sum ubezpieczenia 

2.8. Ochrona obejmuje również przenośny sprzęt elektroniczny podczas jego użytkowania w pojazdach 
Zamawiającego.  

2.9. Wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia. 
Postanowienie to nie ma zastosowania dla ryzyk i kosztów, dla których ustalono limit odpowiedzialności 
w okresie ubezpieczenia lub ubezpieczonych w systemie na pierwsze ryzyko. 

2.10. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują stosowanie zasady proporcji przy wypłacie 
odszkodowania w stosunku do mienia ubezpieczonego według wartości księgowej brutto w systemie sum 
stałych lub mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko lub ryzyk i kosztów dla których ustalono 
limit odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia, postanowienia te nie będą miały zastosowania do 
niniejszej umowy. W odniesieniu do mienia ubezpieczonego według wartości odtworzeniowej w systemie sum 
stałych ma zastosowanie klauzula wyłączenia proporcji.  

2.11. Na warunkach ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego ubezpieczony będzie także stacjonarny 
sprzęt elektroniczny i inne urządzenia (np. komputery stacjonarne, ekrany, rzutniki) w czasie jego 
transportowania i użytkowania poza siedzibą Centrali, Ośrodka Szkoleniowego w Goławicach, ZPL lub 
Delegatur NIK, na terytorium całego świata, np. podczas konferencji lub szkoleń, a także w związku  
z oddelegowaniem pracownika do wykonywania obowiązków służbowych poza stałe miejsce zatrudnienia  
i konieczność przeniesienia ze sobą niezbędnego sprzętu elektronicznego stacjonarnego, bez pobierania 
składki dodatkowej, do wysokości łącznego, rocznego limitu wartości sprzętu: 100 000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (niezależnie od klauzuli ubezpieczenia mienia w 
transporcie). Zamawiający nie może z góry określić jak często takie sytuacje mogą się zdarzać, ani którego 
sprzętu będą dotyczyły. 

2.12. W razie konieczności użytkowania sprzętu przenośnego na terytorium państw, gdzie prowadzone są działania 
wojenne, lub wprowadzono stan wojenny lub stan wyjątkowy, ochrona ubezpieczeniowa zostanie dodatkowo 
rozszerzona o ryzyko zniszczenia uszkodzenia bądź utraty w wyniku wojny, działań wojennych, stanu 
wojennego, stanu wyjątkowego itp. – bez pobierania dodatkowej składki, do wysokości łącznego limitu 
50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Zamawiający nie 
może z góry określić jak często takie sytuacje mogą się zdarzać, ani którego sprzętu będą dotyczyły. 

2.13. Wykonawca zagwarantuje objęcie ochroną ubezpieczeniową poza terytorium RP przenośnego sprzętu 
elektronicznego do łącznego limitu w wysokości 200 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia bez 
konieczności każdorazowego zgłaszania Wykonawcy ich wywozu za granicę i bez naliczania dodatkowej 
składki. 
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2.14. Zamawiający nie dopuszcza ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za szkody powstałe wskutek 
powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy 
Prawo Wodne lub terenach dotkniętych wcześniej powodzią. 

2.15. Nie ma zastosowania jakikolwiek zapis OWU Wykonawcy, który uzależnia istnienie ochrony ubezpieczeniowej 
dla sprzętu elektronicznego od używania tego sprzętu wyłącznie w celach służbowych. Jakiekolwiek 
wyłączenie odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym używanym w celach prywatnych nie ma 
zastosowania. 

2.16. Nie ma zastosowania wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody w sprzęcie 
elektronicznym lub jego częściach, który pełni np. funkcję urządzenia zabezpieczającego przed przepięciami 
itp. zjawiskami (np. UPS-y), urządzenia zasilającego, itp. 

2.17. Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności za szkody, które mogły być objęte zakresem 
ubezpieczenia Autocasco lub OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

2.18. Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności za szkody, które powstały w czasie podróży powietrznej 
lub wodnej (lub w czasie przewożenia sprzętu drogą powietrzną lub wodną). 

2.19. Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności za szkody, za które odpowiedzialne są osoby trzecie, 
działające w charakterze producenta, dostawcy, sprzedawcy, spedytora, przewoźnika lub innego 
usługodawcy lub podwykonawcy. Dopuszczalne jest jedynie wyłączenie odpowiedzialności za takie szkody, 
za które odpowiedzialna jest osoba trzecia z tytułu rękojmi lub gwarancji – chyba, że osoba kwestionuje swoją 
odpowiedzialność za powstałą szkodę lub nie posiada wystarczających środków na pokrycie szkody. W takim 
przypadku Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie, zachowując jednocześnie prawo regresu do 
sprawcy szkody. 

2.20. Nie mają zastosowania jakiekolwiek wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody powstałe 
w urządzeniach medycznych (aparaturze medycznej), w tym endoskopach, aparatach USG i wymiennych 
głowicach, itp. 

3. POSTANOWIENIA FAKULTATYWNE: 

3.1. Rozszerzenie zakresu terytorialnego na cały świat dla sprzętu elektronicznego przenośnego (w przypadku 
akceptacji niniejszych postanowień, limit w wysokości 200 000,00 zł nie będzie miał zastosowania, a ochroną 
na terenie całego świata objęty zostanie cały sprzęt elektroniczny przenośny). 

3.2. Podwyższenie limitu odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia dla kradzieży zwykłej, zaginięcia, 
zagubienia: 
3.2.1. do kwoty 50 000,00 zł (limit ten zastępuje limit obligatoryjny w wysokości 30 000,00 zł), 
3.2.2. do kwoty 70 000,00 zł (limit ten zastępuje limit obligatoryjny w wysokości 30 000,00 zł). 

3.3. Podwyższenie limitu odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia dla aktów terroryzmu: 
3.3.1. do kwoty 5 000 000,00 zł (limit ten zastępuje limit obligatoryjny w wysokości 2 000 000,00 zł), 
3.3.2. do kwoty 10 000 000,00 zł (limit ten zastępuje limit obligatoryjny w wysokości 2 000 000,00 zł). 

4. MIEJSCE UBEZPIECZENIA:  

4.1. Stacjonarny sprzęt elektroniczny – wszystkie obecne oraz przyszłe lokalizacje prowadzenia działalności 
(zarówno lokalizacje stanowiące własność Ubezpieczającego, jak i lokalizacje będące własnością innych 
podmiotów i użytkowane przez Ubezpieczającego na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, np. umowa 
najmu, dzierżawy, etc.), a także lokalizacje nienazwane (czasowe), w których ubezpieczone mienie zostało 
umieszczone w związku z koniecznością dokonania naprawy, serwisu, konserwacji lub w związku 
z wykonywaniem czynności służbowych, na terytorium RP. 

4.2. Przenośny sprzęt elektroniczny: terytorium RP. 

4.3. Część przenośnego sprzętu elektronicznego (do rocznego limitu 200 000,00 zł): terytorium całego świata. 
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4.4. Część sprzętu stacjonarnego, objętego ochroną na warunkach sprzętu przenośnego (do rocznego limitu 
100 000,00 zł): terytorium całego świata. 

5. SYSTEM UBEZPIECZENIA:  

5.1. sumy stałe dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, 

5.2. na pierwsze ryzyko dla danych, nośników danych, oprogramowania i kosztów odtworzenia danych 
i oprogramowania. 

6. SPOSÓB OKREŚLENIA SUM UBEZPIECZENIA:  

6.1. Zgodnie z wartością odtworzeniową nową lub wartością księgową brutto rozumianą jako wartość przedmiotu 
ubezpieczenia przed zastosowaniem rabatu handlowego dla aparatów telefonicznych, tabletów, modemów, 
routerów i mienia osób trzecich.  

6.2. Zgodnie z wartością księgową brutto dla pozostałego sprzętu.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany rodzaju wartości w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. 

7. FRANSZYZA INTEGRALNA: 100,00 zł - w odniesieniu do wszystkich rodzajów szkód (również kradzieżowych 
i powstałych przez upuszczenie). Przy ustalaniu odszkodowania ustalona franszyza będzie miała zastosowanie 
jednorazowo do zdarzenia powodującego szkodę lub szkody. 

8. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA: elektroniczny sprzęt stacjonarny wraz z oprogramowaniem systemowym, 
podstawowym oprogramowaniem narzędziowym lub użytkowym (w szczególności: serwery, macierze, urządzenia 
wielofunkcyjne, komputery stacjonarne, drukarki, niszczarki, klejarki, elektroniczne systemy sterowania światłem, 
systemy nagłaśniające, wideokonferencji, kontroli dostępu, ostrzegania przed pożarem, itp., wideoprojektory, 
zasilacze, terminale do systemów elektronicznych, urządzenia medyczne np. defibrylatory, urządzenia do EKG, 
itd.), elektroniczny sprzęt przenośny (w szczególności: laptopy razem ze standardowym oprogramowaniem 
systemowym, narzędziowym lub użytkowym, elektroniczne notesy, tablety, drukarki, skanery, aparaty fotograficzne, 
kamery, aparaty telefoniczne komórkowe, modemy, routery, dyktafony, słowniki elektroniczne, projektory, nawigacje 
GPS, elektroniczne wyposażenie dodatkowe (przenośne) w pojazdach, itp.) posiadany przez Zamawiającego lub 
użytkowany przez Zamawiającego (w tym sprzęt użytkowany przez osoby, za które Zamawiający jest 
odpowiedzialny na podstawie odrębnych przepisów i/lub umów, a którego obowiązek ubezpieczenia spoczywa na 
Zamawiającym), dane i nośniki danych (m.in. dyskietki, dyski optyczne i magnetyczne, CD-ROMy, DVD, pendrive’y, 
taśmy magnetyczne) oraz koszty odtworzenia danych i oprogramowania (tj. m.in. informacji zawartych w zbiorach 
danych, licencjonowanych systemów operacyjnych, licencjonowanych programów standardowych produkcji seryjnej 
lub programów aplikacyjnych produkcji jednostkowej, stworzonych na zamówienie użytkownika), bez względu na 
jego wiek, stopień zużycia technicznego czy stopień umorzenia.  

9. SUMY UBEZPIECZENIA 

9.1. Stacjonarny sprzęt elektroniczny: 35 559 201,14 zł 

9.2. Przenośny sprzęt elektroniczny: 14 142 012,56 zł 

9.3. Dane, nośniki danych, koszty odtworzenia danych i oprogramowania: 120 000,00 zł 

10. INFORMACJE DODATKOWE  

10.1. Niektóre kontrole odbywają się poza granicami kraju, czasem również w krajach, w których trwają działania 
wojenne, itp. 

10.2. Pracownicy NIK podczas prowadzonych kontroli najczęściej korzystają z pomieszczeń udostępnionych im 
przez instytucje kontrolowane i nie mają wpływu na zastosowane tam zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. 

VI. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA:  

Odpowiedzialność cywilna (deliktowa, kontraktowa oraz zbieg roszczeń z tytułu tych odpowiedzialności) za szkody 
osobowe i rzeczowe (w tym utrata rzeczy obejmująca także kradzież z włamaniem i rabunek) oraz czyste straty 
finansowe, a także szkody następcze wyrządzone w związku z posiadaniem budynków, budowli, lokali, mieszkań i 
innego mienia oraz prowadzeniem działalności przez Zamawiającego, z uwzględnieniem odpowiedzialności za szkody: 

1.1. wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, 

1.2. wodno-kanalizacyjne (szkody powstałe w wyniku awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, 
gaśniczych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania), 

1.3. powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub usługi, a także powstałe po 
przekazaniu przedmiotu prac lub usług – bez względu na to, kiedy czynność, praca lub usługa została wykonana,  

1.4.  

1.5. powstałe w wyniku zatruć pokarmowych, zakażeń bakteryjnych lub przeniesienia chorób zakaźnych, w tym 
zakażenie wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW. Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialności w poniższych przypadkach: 

a) powstałych w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia, 

b) spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy 
ubezpieczony wiedział, 

c) spowodowane przeniesieniem HIV, 

d) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży. 

1.6. za szkody wyrządzone podmiotom najmującym od Zamawiającego m.in. budynki, budowle, lokale, mienie 
ruchome, 

1.7. wyrządzone w związku z zarządzaniem lub administrowaniem nieruchomościami lub zasobami lokalowymi, 

1.8. w mieniu pracowników, przy czym odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników 
ograniczona jest do limitu podlimitu 200 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia i nie obejmuje szkód 
polegających na utracie pojazdu, 

1.9. poniesione przez pracowników (bez względu na formę zatrudnienia), także w następstwie wypadków przy pracy 
(poza chorobami zawodowymi, które podlegają przepisom o ubezpieczeniu społecznym), w tym także powstałe  
w wyniku wypadków w drodze do lub z pracy - pod warunkiem zajścia odpowiedzialności Zamawiającego (jeżeli 
zostaną uznane za wypadki przy pracy w rozumieniu Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych, 

1.10. w nieruchomościach i ruchomościach (w tym również w sprzęcie elektronicznym, komputerowym, przedmiotach 
szklanych lub zawierających szklane elementy, pojazdach lub ich wyposażeniu), z których Zamawiający korzysta 
na podstawie np. umowy najmu lub użyczenia (oc najemcy), w zakresie pełnym (bez ograniczania do pewnych 
ryzyk czy zdarzeń), przy czym ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wynikających ze zwykłego zużycia 
budynków, budowli lub pomieszczeń i rzeczy, a odpowiedzialność za szkody powstałe w pojazdach lub ich 
wyposażeniu ograniczona jest do wysokości podlimitu 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 

1.11. w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Zamawiającego, w mieniu powierzonym, 
przechowywanym, chronionym lub kontrolowanym przez Zamawiającego, w tym szkody w depozytach 
muzealnych, przedmiotach zabytkowych, numizmatycznych, filatelistycznych, zbiorach archiwalnych, pojazdach, 
ich wyposażeniu i rzeczach w nich pozostawionych, w rzeczach pozostawionych w szatni, z włączeniem 
odpowiedzialności za dokumentację objętą przechowaniem (w zakresie kosztów jej odtworzenia), przy czym za 
szkody powstałe z tytułu przechowywania wartości pieniężnych, złota, biżuterii i futer, limit podlimit 
odpowiedzialności ograniczony jest do wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia, a za szkody w depozytach muzealnych, przedmiotach zabytkowych, numizmatycznych, 
filatelistycznych i zbiorach archiwalnych limit podlimit odpowiedzialności ograniczony jest do wysokości 
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500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, a za szkody powstałe w 
pojazdach, ich wyposażeniu i rzeczach w nich pozostawionych podlimit odpowiedzialności ograniczony jest do 
wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

1.12. powstałe w pojazdach pozostawionych na parkingach Zamawiającego, z limitem podlimitem odpowiedzialności 
300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

1.13. powstałe wskutek awarii systemu wjazdu na teren lokalizacji Zamawiającego; 

1.14. wyrządzone przez pracowników Zamawiającego lub inne osoby, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, 
poza terytorium RP w związku z odbywaniem przez nich podróży służbowych (w tym podczas realizacji projektów 
lub zadań w ramach współpracy międzynarodowej),  

1.15. powstałe w związku z organizowaniem lub współorganizowaniem lub przeprowadzaniem imprez, spotkań  
i uroczystości, wyrządzone gościom, uczestnikom lub służbom (sanitarnym, ratunkowym, porządkowym, itp.), 

1.16. powstałe w trakcie lub na skutek prowadzenia przez lub na zlecenie Zamawiającego w obrębie ubezpieczonych 
lokalizacji robót remontowo-budowlanych, naprawczych, modernizacyjnych lub konserwacyjnych, 

1.17. w instalacjach i urządzeniach podziemnych (m.in. gazowych, elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych, 
światłowodowych), 

1.18. wyrządzone podczas czynności ładunkowych (bez względu na rodzaj mienia, które uległo uszkodzeniu), 

1.19. wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców) Zamawiającego przy 
czym Wykonawca rezygnuje z prawa regresu do osób fizycznych świadczących pracę na rzecz lub w imieniu 
Zamawiającego. W odniesieniu do pozostałych podwykonawców Wykonawca zachowuje prawo regresu, 

1.20. wyrządzone podwykonawcom, 

1.21. w środowisku naturalnym, bez względu na okres jaki upłynął od wystąpienia zdarzenia do ujawnienia się szkody, 
jeżeli szkoda ujawniła się w ciągu 168 godzin od momentu rozpoczęcia procesu przedostania się 
niebezpiecznych substancji do środowiska. 

1.22. wyrządzone przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych,  

1.23. wyrządzone w związku z posiadaniem lub używaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

1.24. w przedmiotach zabytkowych (w szczególności budynkach, budowlach, mieniu ruchomym) i dziełach sztuki, 
zbiorach archiwalnych, przedmiotach wartościowych, numizmatycznych, filatelistycznych, mieniu o charakterze 
unikatowym lub artystycznym itp., 

1.25. wyrządzone w związku z posiadaniem lub używaniem broni palnej i amunicji w szczególności przez Wydział: 
Służba Ochrony Gmachu, w tym za szkody rykoszetowe, szkody powstałe podczas ćwiczeń na strzelnicy, itp. 
z limitem podlimitem odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia,  

1.26. wyrządzone pracownikom oraz innym osobom (również byłym pracownikom NIK – emerytom, rencistom) 
przebywającym w znajdujących się w Centrali NIK pomieszczeniach socjalnych oraz pomieszczeniach takich jak 
sala do ćwiczeń i rehabilitacji, itp. lub korzystającym ze znajdującego się tam sprzętu, 

1.27. wyrządzone w związku z administrowaniem, zarządzaniem zakładem opieki zdrowotnej (przychodnia zakładowa) 
lub posiadaniem mienia służącego do wykonywania świadczeń zdrowotnych (do pełnej sumy gwarancyjnej),  
z uwzględnieniem szkód wyrządzonych obecnym i byłym pracownikom Zamawiającego,  

1.28. wyrządzone w drzewostanie lasów i parków, w szczególności w wyniku zaprószenia lub przeniesienia ognia, 

1.29. wyrządzone podczas lub na skutek usuwania szkód powstałych w posiadanym przez Zamawiającego mieniu, jak 
również akcji ratowniczej i innego typu interwencji związanej z powstaniem lub zagrożeniem powstania szkody 
w mieniu Zamawiającego, 
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1.30. za szkody wyrządzone podczas lub na skutek prowadzenia akcji ewakuacyjnych, prób i testów systemów 
przeciwpożarowych, próbnych alarmów i ewakuacji, w tym przez służby. 

2. W niniejszym ubezpieczeniu mają zastosowanie klauzule dodatkowe zgodnie z zakresem i definicjami określonymi 
w punkcie VII – klauzule dodatkowe obligatoryjne. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu czystych strat finansowych, które wynikają z prowadzonej przez NIK 
działalności lub posiadania mienia ograniczona jest do limitu podlimitu 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w rocznym okresie ubezpieczenia i nie obejmuje wyłącznie następujących strat: 

3.1. spowodowane świadomym naruszeniem przepisów prawa, wskazówek bądź zaleceń zleceniodawcy  
3.2. związane z reklamą, tłumaczeniem i udzielaniem informacji, 
3.3. powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży w ramach działalności polegającej na 

prowadzeniu biura podróży, 
3.4. spowodowane naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
3.5. związane z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów i pozostałą działalnością 

bankową, a także z działalnością leasingową lub pokrewną,  
3.6. spowodowane z tytułu fizycznej utraty książeczek oszczędnościowych i papierów wartościowych. 
3.7. związane z odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka władz spółki kapitałowej, 
3.8. związane z koniecznością zapłaty kar umownych i innych, 
3.9. powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia, 
3.10. wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, 
3.11. wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych 

porad, zaleceń lub instrukcji, 
3.12. wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub 

wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu, 
3.13. związane ze stosunkiem pracy, 
3.14. wynikające z niedotrzymania terminów, 
3.15. wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów, 
3.16. powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych,  
3.17. wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego 

komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się,  
3.18. polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu 

umowy, 
3.19. związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo 

podmiotom, 
3.20. związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu lub wycenie, 
3.21. wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, 
3.22. wyrządzone przez wadliwy produkt; 
3.23. wynikające z działalności reklamowej; 
3.24. związane z działalnością polegającą na kontroli. 

Jednocześnie nie mają zastosowania wyłączenia wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, za szkody: 
− w produkcie wprowadzonym do obrotu, 
− w przedmiocie wykonanej pracy lub usługi, 
− powstałe wskutek uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych przez osoby objęte ubezpieczeniem.  

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje całą działalność, jaka była, jest lub może być wykonywana przez 
Zamawiającego w całym okresie ubezpieczenia, określoną w stosownych aktach prawnych, w tym m.in. w Ustawie 
o NIK, Statucie NIK i każdorazowej jego zmianie, Zarządzeniach Prezesa NIK, innych aktach prawnych 
odnoszących się do działalności NIK - dlatego wszelkie zapisy OWU Wykonawcy, które wyłączają ochronę 
ubezpieczeniową dla którejkolwiek działalności prowadzonej przez Zamawiającego nie będą mieć zastosowania. 

5. Nie ma zastosowania jakiekolwiek  wyłączenie dotyczące posiadania lub używania broni palnej i amunicji. 

6. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje również w odniesieniu do udziału w częściach wspólnych nieruchomości, które 
Zamawiający użytkuje na podstawie trwałego zarządu i w których te części wspólne posiada (w tym wyrządzone 
innym współwłaścicielom/trwałym zarządcom) – także wówczas, suma gwarancyjna wynikająca z innej polisy 
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zawartej przez wspólnotę mieszkaniową lub współwłaścicieli (trwałych zarządców) dla części wspólnych 
nieruchomości nie wystarcza na pokrycie roszczenia – w części, w której zgodnie z określonym udziałem 
Zamawiający odpowiada. 

7. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez Zamawiającego lub osoby, za które ponosi on 
odpowiedzialność, tj. m.in. pracownicy lub osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, ale za które 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy 
Zamawiającym a taką osobą lub podmiotem kierującym taką osobę do Zamawiającego.  

8. Jeżeli Zamawiający wyrządzi szkodę osobom, za które ponosi odpowiedzialność, a szkoda nie wynika ze stosunku 
pracy lub stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy Zamawiającym a taką osobą lub podmiotem 
kierującym taką osobę do Zamawiającego (tj. szkoda powstała w czasie, kiedy ww. osoby nie wykonywały zadań 
powierzonych im przez Zamawiającego), osoby te traktowane są jako „osoby trzecie”. 

9. Nie ma zastosowania jakiekolwiek wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu 
osób trzecich, polegające na m.in. stłuczeniu, uszkodzeniu, zniszczeniu przedmiotów szklanych. 

10. Nie mają zastosowania jakiekolwiek postanowienia OWU Wykonawcy wyłączające odpowiedzialność cywilną 
zawodową (w tym z tytułu działania lub zaniechania), za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej zawodowej objętej 
systemem ubezpieczeń obowiązkowych. W odniesieniu do odpowiedzialności będącej przedmiotem 
obowiązkowych ubezpieczeń OC określonych w polskich przepisach prawa Wykonawca będzie ponosił 
odpowiedzialność z tytułu szkód, które zostały wskazane w obligatoryjnym zakresie ubezpieczenia i nie mogły być 
zaspokojone z umowy ubezpieczenia obowiązkowego ze względu na niektóre obowiązujące w nich wyłączenia 
zakresowe, np. szkody wyrządzone w środowisku przez pojazdy lub szkody rzeczowe wyrządzone w mieniu 
pacjentów przychodni.  

11. Nie ma zastosowania ograniczenie możliwości dochodzenia roszczenia przez poszkodowanego w oparciu o prawo 
zagraniczne – Poszkodowany może dochodzić roszczenia w oparciu o prawo zagraniczne. 

12. Zamawiający nie dopuszcza wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody w mieniu osób trzecich 
będącym w posiadaniu Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy przechowania (do wysokości limitów 
określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia). 

13. Przedmiot i zakres określony w pkt. 1-12 ma charakter kompleksowy – włączenie którejkolwiek z klauzul 
dodatkowych / postanowień rozszerzających odpowiedzialność Wykonawcy, ma zastosowanie do całego zakresu 
ubezpieczenia. 

14. CZASOWY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia ubezpieczeniowe, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, przy 
czym wszystkie szkody powstałe z tej samej przyczyny, uważa się za jedno zdarzenie, a za chwilę jego wystąpienia 
przyjmuje się chwilę, gdy wystąpiła pierwsza z tych szkód. 

15. DEFINICJE: 

15.1. Szkoda – szkoda rzeczowa, szkoda osobowa lub czysta strata finansowa. 

15.2. Szkoda rzeczowa – utrata (w tym utrata możliwości korzystania z rzeczy), zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, 
w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub 
uszkodzenie rzeczy. 

15.3. Szkoda osobowa (na osobie) - uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć poszkodowanego, utracone 
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, 
a także zadośćuczynienie w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

15.4. Czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy niebędący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową. 

15.5. Zdarzenie ubezpieczeniowe – powstanie szkody. W razie wątpliwości uważa się, że szkoda osobowa powstała w 
chwili, gdy poszkodowany po raz pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku z objawami, które były 
przyczyną roszczenia, także wtedy, gdy związek przyczynowy został stwierdzony później. 
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15.6. Pracownik - osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, 
spółdzielczej umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą (nie dotyczy kontraktów menedżerskich lub sytuacji, kiedy osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą prowadzi ją wyłącznie na rzecz Zamawiającego); za pracownika uważa się również 
studenta, doktoranta, praktykanta, wolontariusza, stażystę, stypendystę, pracownika tymczasowego lub inne 
osoby, którym Ubezpieczony powierzył wykonywanie określonych czynności na jego rzecz lub pod jego 
kierownictwem. 

16. ZAKRES TERYTORIALNY:  

16.1. Terytorium RP, w szczególności wszystkie obecne i przyszłe miejsca i przejawy działalności Zamawiającego. 

16.2. Terytorium całego świata – dla zagranicznych podróży służbowych pracowników, wykonywania działalności 
statutowej (w tym podczas realizacji projektów czy zadań w ramach współpracy międzynarodowej) oraz OC 
pracodawcy. 

17. SUMA GWARANCYJNA: na jedno i wszystkie zdarzenia 2 000 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia 

Jeżeli przy wymienionych wyżej rodzajach szkód limit podlimit odpowiedzialności nie został wyraźnie określony, to 
należy przyjąć, że na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia jest on równy sumie 
gwarancyjnej. 

18. FRANSZYZA INTEGRALNA: 100,00 zł.  

Przy ustalaniu odszkodowania franszyza będzie miała zastosowanie jednorazowo do zdarzenia powodującego 
szkodę lub szkody.  

19. INFORMACJE DODATKOWE:  

19.1. Liczba pracowników – 1614 osób. 

19.2. Zakładowa Przychodnia nie jest ogólnodostępna, korzystają z niej jedynie obecni i byli (emeryci, renciści) 
pracownicy Zamawiającego. 

19.3. Przychodnia posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą.   

19.4. NIK posiada własny Ośrodek Szkoleniowy w Goławicach  koło Pomiechówka przeznaczony na własne 
potrzeby. Ośrodek tylko incydentalnie świadczy usługi na rzecz osób trzecich. 

19.5. NIK posiada również mieszkania służbowe w budynku biurowym przy ul. Krzywickiego 9 oraz pokoje gościnne 
w budynku biurowym przy ul. Filtrowej 57 i w niektórych Delegaturach. W pokojach gościnnych mogą 
nocować będący w delegacji pracownicy innych jednostek NIK lub pracownicy danej jednostki posiadający 
odrębną zgodę. 

19.6. NIK posiada Służbę Ochrony Gmachu, której pracownicy są wyposażeni w broń palną. 

VII. KLAUZULE DODATKOWE OBLIGATORYJNE: 

Uwaga: w treści klauzul „Zamawiający” jest zwany „Ubezpieczającym”, a „Wykonawca” jest zwany „Ubezpieczycielem”.  
Poniższe postanowienia (klauzule) mają na celu rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej, kiedy ogólne 
warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują ograniczenia. Jeżeli postanowienia ogólnych warunków 
ubezpieczenia Wykonawcy są szersze niż opisane poniżej, a nie zostanie wyraźnie zastrzeżone przez 
Wykonawcę, że nie będą one mieć zastosowania, to zostają automatycznie włączone do ubezpieczenia. 

1. Klauzula reprezentantów w brzmieniu: „Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia lub klauzule dodatkowe przewidują 
wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, 
postanowienia takie mają zastosowanie wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa przez Ubezpieczającego, za którego do celów niniejszej umowy uważa się wyłącznie reprezentantów 
Ubezpieczającego, tj. Prezesa i Wiceprezesów NIK. W odniesieniu do szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek 
rażącego niedbalstwa przez inne osoby niż określony powyżej Ubezpieczający, Ubezpieczyciel ponosi pełną 
odpowiedzialność.” – dotyczy ubezpieczeń: AR, USE. 
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2. Klauzula reprezentantów do ubezpieczenia OC w brzmieniu: „Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia lub klauzule 
dodatkowe przewidują wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie, 
postanowienia takie mają zastosowanie wyłącznie do szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczającego, za 
którego do celów niniejszej umowy uważa się wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego, tj. Prezesa 
i Wiceprezesów NIK. W odniesieniu do szkód wyrządzonych umyślnie przez inne osoby niż określony powyżej 
Ubezpieczający, Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność.” - dotyczy ubezpieczenia: OC. 

3. Klauzula automatycznego pokrycia w brzmieniu: „Ubezpieczyciel obejmuje do wysokości łącznego limitu 
30.000.000 zł w całym okresie ubezpieczenia, bez naliczania dodatkowej składki, automatyczną ochroną 
ubezpieczeniową nowonabyte przez Ubezpieczającego mienie, zrealizowane inwestycje, mienie przyjęte (choćby 
czasowo) w użytkowanie (w tym mienie osób trzecich), mienie dotychczas ubezpieczone w ramach innej polisy (w 
szczególności mienie opisane w części IV pkt 2.14) lub wzrost wartości posiadanego mienia – mogące powodować 
zwiększenie sum ubezpieczenia podanych w SIWZ, od momentu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka 
związanego z posiadaniem tego mienia lub wzrostu jego wartości. Niniejszą klauzulą objęte zostaje także 
nowonabyte mienie, zrealizowane inwestycje, mienie przyjęte w użytkowanie lub wzrost wartości mienia w okresie 
pomiędzy ostatnią aktualizacją majątku do celów przeprowadzenia procedury przetargowej, a dniem rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej umowy. Ubezpieczający nie ma obowiązku informowania 
Ubezpieczyciela na bieżąco w trakcie trwania okresu ubezpieczenia o zmianach w wartości, ilości i rodzajach 
ubezpieczonego mienia w ramach powyższego limitu.  

Ubezpieczyciel gwarantuje automatyczną ochronę ubezpieczeniową także wówczas, gdy wzrost wartości mienia 
przekroczy wyżej określony limit (30 000 000,00 zł), pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczającego dodatkowej 
składki. W przypadku zmian w stanie posiadania Ubezpieczającego powodujących wzrost wartości mienia o więcej 
niż 30 000 000,00 zł w okresie ubezpieczenia, Ubezpieczający zgłosi ten fakt Ubezpieczycielowi w ciągu 60 dni od 
zakończenia okresu ochrony, a Ubezpieczyciel za udzieloną automatyczną ochronę naliczy składkę od kwoty 
przewyższającej ww. limit bezskładkowy, stosując określone w umowie stawki przyjęte dla poszczególnych 
rodzajów mienia. Należna składka dodatkowa będzie odpowiadała 50% tak naliczonej składki. 

Łączny limit odpowiedzialności z tytułu niniejszej klauzuli wynosi 40 000 000,00 zł. Po przekroczeniu tego limitu, 
objęcie ochroną nowego mienia wymagać będzie zgłoszenia do Ubezpieczyciela i potwierdzenia ochrony 
stosownym dokumentem.” – dotyczy ubezpieczeń: AR, USE. 

4. Klauzula nowych lokalizacji w brzmieniu: „Uznaje się, że miejscem ubezpieczenia są automatycznie wszystkie 
przyszłe lokalizacje mienia należącego, posiadanego lub użytkowanego przez Ubezpieczającego, od daty objęcia 
tych lokalizacji lub umieszczenia w nich mienia, o ile dokona on zgłoszenia tych lokalizacji do Ubezpieczyciela nie 
później niż w ciągu 90 dni od objęcia tych lokalizacji lub umieszczenia w nich mienia. W przypadku dokonania przez 
Ubezpieczającego powiadomienia Ubezpieczyciela o nowej lokalizacji w terminie późniejszym niż 90 dni, 
Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową tę nową lokalizację od dnia następnego po dniu, w którym 
otrzymał powiadomienie Ubezpieczającego. W przypadku krótkoterminowego (do 21 dni) umieszczenia mienia 
o wartości do 2 000 000,00 zł w nowej lokalizacji, fakt ten nie wymaga zgłoszenia Wykonawcy, a ochrona 
ubezpieczeniowa udzielana jest automatycznie.” – dotyczy ubezpieczeń: AR, USE. 

5. Klauzula przemieszczenia mienia między lokalizacjami w brzmieniu: „Przemieszczanie mienia objętego 
ubezpieczeniem w ramach zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji (z uwzględnieniem klauzuli nowych lokalizacji) 
nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej. Przemieszczenie mienia o łącznej wartości przekraczającej  
2 000 000,00 zł wymaga poinformowania Ubezpieczyciela” – dotyczy ubezpieczeń: AR i USE (w zakresie sprzętu 
stacjonarnego). 

6. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie w brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie 
należące (w tym nowo nabyte), posiadane lub użytkowane przez Ubezpieczającego również w trakcie transportu, to 
jest: transportu jakimkolwiek środkiem transportu, przemieszczania lub przenoszenia - na terenie Europy,  a także  
w trakcie czynności załadunkowych i wyładunkowych. Na czas transportu i czynności ładunkowych (załadunek/ 
/rozmieszczenie mienia na środku transportu/rozładunek) ochrona ubezpieczeniowa jest rozszerzona (o ile ogólne 
warunki ubezpieczenia Wykonawcy wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność w tym zakresie) o ryzyko utraty, 
uszkodzenia lub zniszczenia mienia w wyniku następujących zdarzeń losowych: upadek, wypadek środka 
transportu, rabunek, kradzież mienia wraz ze środkiem transportu, kradzież z włamaniem ze środka transportu, 
kradzież w następstwie wypadku środka transportu. Limit odpowiedzialności wynosi 2 000 000,00 zł na jedno  
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i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że powyższy limit nie będzie miał 
zastosowania (odpowiedzialność za szkody w transporcie będzie istniała do pełnych sum ubezpieczenia) dla mienia 
w transporcie w ramach tej samej lokalizacji. W odniesieniu do transportu własnego nie ma zastosowania zapis 
dotyczący niewłaściwego opakowania.” - dotyczy ubezpieczeń: AR i USE (w zakresie ubezpieczenia sprzętu 
stacjonarnego). 

7. Klauzula przebudowy w brzmieniu: „Prowadzenie prac budowlanych, remontowych, modernizacyjnych, 
montażowych itp. w placówkach Ubezpieczającego (w tym nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzysta 
na podstawie np. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia – a także innych miejscach, w których ubezpieczone mienie 
zostało czasowo umieszczone)  nie powoduje ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z umowy 
ubezpieczenia ani nie wyłącza odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w związku lub na skutek 
prowadzenia tych prac” – dotyczy ubezpieczeń: AR, USE. 

8. Klauzula składowania w brzmieniu: „W przypadku szkód powstałych w skutek 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” - dotyczy ubezpieczeń: AR, USE. 

9. Klauzula wyłączenia proporcji w brzmieniu: „Ubezpieczyciel odstąpi od stosowania proporcjonalnej redukcji 
odszkodowania, jeśli stwierdzone niedoubezpieczenie danego składnika mienia nie będzie przekraczać 30%, jak 
również w przypadku szkody całkowitej oraz w przypadku, kiedy wysokość roszczenia nie przekracza 30% sumy 
ubezpieczenia” - dotyczy ubezpieczeń: AR, USE. 

10. Klauzula uznania aktualnie istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych za 
wystarczające w brzmieniu: „Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe 
i przeciwkradzieżowe zarówno w lokalizacjach należących do NIK (budynki, lokale użytkowe, mieszkania), jak i w 
pozostałych miejscach, gdzie może być używany sprzęt Ubezpieczającego (miejsca kontroli, hotele, domy 
pracowników, itp.) za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, niezależnie 
od wymogów ogólnych warunków ubezpieczenia w tym zakresie” – dotyczy ubezpieczeń: AR, USE. 

11. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowanej 
eksploatacji w brzmieniu: „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”. - dotyczy ubezpieczeń USE. 

12. Klauzula tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji w brzmieniu: „Ubezpieczyciel przyjmuje 
odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny 
technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nieużytkowany lub tymczasowo magazynowany.” - dotyczy 
ubezpieczeń: USE. 

13. Klauzula terminu zgłaszania szkód w brzmieniu: „Ubezpieczający ma obowiązek powiadomienia Ubezpieczyciela 
o szkodzie w terminie do 21 dni roboczych od dnia wystąpienia szkody lub powzięcia o niej wiadomości.” - dotyczy 
ubezpieczeń: AR, USE, OC. 

14. Klauzula terminu oględzin w brzmieniu: „Ubezpieczyciel nie może się powoływać na dokonanie zmian w stanie 
faktycznym spowodowanym zdarzeniem szkodowym, jeśli po otrzymaniu zawiadomienia o powstaniu szkody nie 
dokona w ciągu trzech dni roboczych oględzin miejsca szkody lub uszkodzonego lub zniszczonego przedmiotu. 
Jednocześnie, w przypadku niedokonania przez Ubezpieczyciela oględzin w ww. terminie, Ubezpieczający ma 
prawo do podjęcia naprawy, a Ubezpieczyciel zwróci pełne koszty usunięcia szkody zgodnie z przedstawioną przez 
Ubezpieczającego fakturą. Powyższe nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy 
wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne.” – dotyczy ubezpieczeń: AR, USE.  

15. Klauzula dotycząca okresu odpowiedzialności w brzmieniu: „Ustala się, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia jako początek ochrony ubezpieczeniowej także 
wówczas, gdy umówiono się, że składka zostanie zapłacona po rozpoczęciu się okresu ubezpieczenia.” - dotyczy 
ubezpieczeń: AR, USE, OC. 
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16. Klauzula ustalenia sum ubezpieczenia w brzmieniu: „Ubezpieczyciel przyjmie do ubezpieczenia według 
wskazanej przez Ubezpieczającego wartości: księgowej brutto lub odtworzeniowej, mienie Ubezpieczającego 
niezależnie od jego wieku, stopnia zużycia technicznego lub amortyzacji księgowej.” - dotyczy ubezpieczeń: AR, 
USE. 

17. Klauzula pełnej wartości odtworzenia w brzmieniu: „Należne odszkodowanie będzie wypłacone przez 
Ubezpieczyciela w pełnej wartości odtworzenia mienia, jego naprawy lub  zakupu – z uwzględnieniem wszystkich 
kosztów, jakie trzeba ponieść na odtworzenie, zakup lub naprawę uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego 
mienia, m.in. koszty transportu, demontażu, montażu, koszty administracyjne, transakcyjne, zysk (wskazywany przy 
kosztorysach naprawy), koszty nadzoru inwestorskiego, koszty projektów, itp. (maksymalnie do wysokości przyjętej 
sumy ubezpieczenia danego mienia, z zastrzeżeniem postanowień dodatkowych) bez potrącania zużycia 
technicznego, bez względu na jego wiek, stopień zużycia lub amortyzację księgową, bez względu na to, jaką część 
wartości księgowej brutto stanowi procentowy stopień uszkodzenia mienia oraz bez względu na to, czy 
Ubezpieczający przystąpi do naprawy, odtworzenia lub zakupu mienia dotkniętego szkodą.” - dotyczy ubezpieczeń: 
AR, USE. 

18. Klauzula likwidacji szkód w lokalu mieszkalnym, użytkowym lub gospodarczym ubezpieczonym wg 
wartości rynkowej w brzmieniu: „Wysokość odszkodowania dla lokalu mieszkalnego, użytkowego lub 
gospodarczego ubezpieczonego wg wartości rynkowej, ustala się w granicach jego sumy ubezpieczenia,  
z zastrzeżeniem postanowień odmiennych, na podstawie cen z dnia powstania szkody, bez względu na to, czy 
Ubezpieczający przystąpi do naprawy, zakupu lub odtworzenia mienia dotkniętego szkodą: 

a) w przypadku szkód częściowych – do wysokości kosztów naprawy, z uwzględnieniem dotychczasowych 
materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, a w przypadku stałych elementów wyposażenia 
również z uwzględnieniem dotychczasowego rodzaju, typu lub mocy i innych parametrów, bez potrącania 
zużycia technicznego, 

b) w przypadku szkody całkowitej (w szczególności całkowitego zniszczenia mienia, uszkodzenia w stopniu 
niepozwalającym na odtworzenie tego mienia) – według ceny zakupu porównywalnego lokalu mieszkalnego, 
użytkowego lub gospodarczego, na tym samym terenie z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, 
materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, a w przypadku stałych elementów wyposażenia 
według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz 
o tych samych lub zbliżonych parametrach – z uwzględnieniem kosztów transakcyjnych, 

c) w przypadku szkody całkowitej w lokalu o charakterze zabytkowym - zgodnie z zapisem lit. b) z zastrzeżeniem, 
że w przypadku decyzji konserwatora zabytków lub innego organu nakazującej odbudowanie, otworzenie 
zniszczonego mienia, wysokość odszkodowania zostanie ustalona w wysokości kosztów odtworzenia mienia,  
z uwzględnieniem dotychczasowych materiałów, technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, kosztów 
nadzoru inwestorskiego, konserwatorskiego, itp., a w przypadku stałych elementów wyposażenia również  
z uwzględnieniem dotychczasowego rodzaju, typu lub mocy i innych parametrów, bez potrącania zużycia 
technicznego, do wysokości sumy ubezpieczenia, z uwzględnieniem  postanowień dodatkowych. 

19. Klauzula niedopełnienia obowiązków w brzmieniu: „Sankcją za niedopełnienie przez Ubezpieczającego 
obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia może być odmowa wypłaty odszkodowania przez 
Ubezpieczyciela lub jego zmniejszenie, jednakże wyłącznie wtedy, gdy podstawą takiej sankcji jest jedna 
z następujących regulacji: 
a) w razie naruszenia przez Ubezpieczającego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku 

powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku w terminie określonym w umowie ubezpieczenia lub ogólnych 
warunkach ubezpieczenia, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie 
przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków 
wypadku, 

b) jeżeli w razie zajścia wypadku Ubezpieczający umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosował 
dostępnych mu środków, których obowiązany był użyć w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz 
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za 
szkody powstałe z tego powodu.  

– dotyczy ubezpieczeń: AR, USE, OC. 
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20. Klauzula notyfikacji ryzyka w brzmieniu – „Ustala się, że w czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający 
nie jest zobowiązany do zawiadamiania Ubezpieczyciela o zmianach okoliczności, które podawał do wiadomości 
Ubezpieczyciela lub o które Ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia.” – dotyczy AR, USE, 
OC  

21. Klauzula ubezpieczenia kradzieży z pojazdu w brzmieniu: „Ryzyko kradzieży z włamaniem elektronicznego 
sprzętu przenośnego pozostawionego, użytkowanego, przewożonego w pojeździe lub na stale zamontowanego 
w pojeździe objęte jest ochroną ubezpieczeniową, jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki: 

a) pojazd wyposażony był w twardy dach (posiada jednolitą trwałą konstrukcję), a w przypadku motocykli 
posiadał zamykany kufer przymocowany do motocykla, 

b) pojazd po zaparkowaniu został prawidłowo zamknięty na zamek fabryczny lub inny zamek zabezpieczający 
go przed otwarciem, a w przypadku motocykli wymogi odnośnie zamknięcia dotyczą kufra, 

c) sprzęt znajdował się w miejscu niewidocznym z zewnątrz pojazdu, chyba, że sprzęt, z uwagi na swą 
specyfikę, jest przymocowany do pojazdu w taki sposób, iż jego zabór nie jest możliwy bez użycia siły lub 
narzędzi. 

Ochroną w ramach niniejszej klauzuli objęta jest także kradzież mienia w następstwie kradzieży pojazdu. 

Jednocześnie nie mają zastosowania żadne ograniczenia czasowe dotyczące parkowania pojazdu 
z pozostawionym wewnątrz sprzętem poza parkingiem strzeżonym lub garażem”. - dotyczy ubezpieczeń: USE. 

22. Klauzula pokrycia kosztów dodatkowych w brzmieniu: „Ubezpieczyciel jest zobowiązany do: Pokrycia kosztów 
wynagrodzenia ekspertów powołanych przez Ubezpieczyciela lub za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności, 
przyczyn, rozmiaru szkody lub odpowiedzialności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, a także do poniesienia 
niezbędnych kosztów sądowej lub pozasądowej pomocy prawnej lub obrony przed roszczeniami, w tym 
w szczególności kosztów pomocy prawnej udzielonej przez zatrudnionego w porozumieniu z Ubezpieczycielem 
adwokata, radcy prawnego lub kancelarii prawnej, w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za 
jego zgodą, nawet wówczas, gdy istnieją wątpliwości, czy szkoda, z tytułu której zgłoszono roszczenie 
odszkodowawcze, objęta jest ochroną ubezpieczeniową. Jeżeli w wyniku zdarzenia powodującego 
odpowiedzialność Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie karne, 
Ubezpieczyciel pokryje koszty obrony, jeżeli zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów. 
Ponadto, w związku ze zgłoszonymi roszczeniami Ubezpieczyciel pokryje koszty postępowań sądowych, w tym 
mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat administracyjnych. Wszystkie koszty, o których 
mowa powyżej pokrywane są ponad sumę gwarancyjną. Limit dla kosztów dodatkowych na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 1.000.000 zł.” - dotyczy ubezpieczeń: OC. 

23. Klauzula poszukiwania miejsc awarii, w brzmieniu: „Ubezpieczyciel pokryje niezbędne koszty poszukiwania 
miejsca i usunięcia awarii, nawet wówczas, jeżeli zakres Umowy nie obejmuje ryzyka będącego przyczyną awarii. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 20 000,00 zł.”– 
dotyczy ubezpieczenia: AR. 

24. Klauzula odtworzenia dokumentacji w brzmieniu: „Ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty 
związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem itp. dokumentacji (w tym także koszty 
odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta), która została zniszczona, uszkodzona bądź 
utracona na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do 
skorzystania z usług profesjonalnej firmy w zakresie wykonywania prac określonych w niniejszej klauzuli. Limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 100 000,00 zł. Niniejsza 
klauzula obejmuje te koszty, które nie zostały pokryte w ramach kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą, 
zmniejszenia rozmiarów szkody oraz kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie”- dotyczy ubezpieczenia AR. 

25. Klauzula wynagrodzenia ekspertów w brzmieniu: „Ubezpieczyciel jest zobowiązany do pokrycia kosztów 
wynagrodzenia ekspertów lub rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczającego w celu ustalenia okoliczności 
lub rozmiaru szkody lub których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą (także 
wówczas, gdy okaże się, że szkoda nie jest objęta zakresem ubezpieczenia). Limit odpowiedzialności na jedno 
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 100 000,00 zł.” - dotyczy ubezpieczenia AR, USE. 

26. Klauzula regresu w brzmieniu: „Nie przechodzi na Ubezpieczyciela prawo regresu w stosunku do: 
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− pracowników Ubezpieczającego bez względu na formę zatrudnienia,  
− osób fizycznych wykonujących pracę lub usługę na rzecz Ubezpieczającego, 
− osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wykonujących prace lub usługi na rzecz 

Ubezpieczającego, 
chyba, że szkoda została wyrządzona przez sprawcę umyślnie” – dotyczy ubezpieczeń: AR, USE, OC. 

27. Klauzula ubezpieczenia dzieł sztuki i zabytków w brzmieniu: „W ubezpieczeniu depozytów 
muzealnych,  budynków lub budowli wpisanych do rejestru zabytków (w tym lokali użytkowych zlokalizowanych w 
budynkach zabytkowych) oraz innych przedmiotów zabytkowych uwzględnia się ich zabytkową lub artystyczną 
wartość.” – dotyczy ubezpieczenia AR, OC. 

28. Klauzula zwrotu składki za mienie wycofane z ubezpieczenia w brzmieniu: „Zwrot składki za mienie wycofane 
z ubezpieczenia będzie miał zastosowanie, jeżeli wartość mienia wycofanego z ubezpieczenia przekroczy wartość 
mienia nowonabytego w tym samym okresie. Składka będzie rozliczona na koniec okresu ubezpieczenia. Podstawą 
rozliczenia składki będzie różnica stanu sum ubezpieczenia na początek i na koniec rozliczanego okresu. Kwota 
składki do zwrotu będzie obliczana oparciu o tę różnicę i stawki przyjęte w umowie dla poszczególnych rodzajów 
mienia. Należna składka do zwrotu będzie odpowiadała 50% tak naliczonej składki.” – dotyczy ubezpieczeń AR, 
USE. 

29. Klauzula płatności rat w brzmieniu: „W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do 
potrącenia z kwoty odszkodowania rat.” - dotyczy ubezpieczenia AR, USE, OC. 

30. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia w brzmieniu: „Ustala się dodatkowo prewencyjną sumę 
ubezpieczenia w wysokości 3 000 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia, która w razie powstania szkody 
służy uzupełnieniu sum ubezpieczenia tych pozycji mienia, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, kiedy suma 
ubezpieczenia danego przedmiotu nie wystarcza na jego odtworzenie. Dotyczy to także części wyposażenia, które 
wpisane jest do ksiąg inwentarzowych z wartością początkową 0 zł i trudno jest w momencie zgłaszania do 
ubezpieczenia określić Zamawiającemu wartości jednostkowe tego wyposażenia. Suma prewencyjna może mieć 
zastosowanie do każdego rodzaju ubezpieczonego mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych oraz nakładów 
adaptacyjnych, bez względu na sposób określenia jego wartości. W przypadku skorzystania z prewencyjnej sumy 
ubezpieczenia kwota odszkodowania może przekraczać sumę ubezpieczenia.” - dotyczy ubezpieczenia AR, USE. 

31. Klauzula zastąpienia/odbudowy w brzmieniu – „Ubezpieczyciel dopuszcza odstąpienie od obowiązku 
zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, lokalizacji lub parametrów technicznych, 
a także pokryje koszty wymiany nieuszkodzonych elementów maszyny lub urządzenia lub innego mienia, jeżeli 
zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, ich zastąpienie ze 
względów konstrukcyjnych jest niezbędne w celu przywrócenia do stanu funkcjonalności sprzed szkody lub gdy 
zastąpienie/odtworzenie zniszczonego mienia w dotychczasowej konstrukcji lub lokalizacji lub przy zastosowaniu 
dotychczasowych parametrów technicznych nie jest możliwe ze względu na aktualnie obowiązujące przepisy prawa, 
warunki zabudowy, decyzję administracyjną lub temu podobną.  Odszkodowanie nie może przekroczyć przyjętej dla 
mienia dotkniętego szkodą sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień dodatkowych.” – dotyczy AR, USE. 

32. Klauzula zbiegu roszczeń w brzmieniu – „Ubezpieczyciel nie może odmówić likwidacji szkody i wypłaty 
odszkodowania z zawartych przez Ubezpieczającego umów ubezpieczenia, jeżeli sprawcą szkody jest osoba 
trzecia, a także wówczas, gdy odszkodowanie przysługuje z obowiązkowych umów ubezpieczenia zawartych przez 
osoby trzecie. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu w stosunku do osoby trzeciej będącej 
sprawcą szkody.” – dotyczy AR, USE. 

33. Klauzula wypłaty odszkodowania w brzmieniu: „Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od 
otrzymania decyzji o wyniku postępowania przez prokuraturę.” – dotyczy AR, USE. 

34. Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego w brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt ruchomy 
także w czasie jego przetrzymywania lub użytkowania na zewnątrz lokalu, na terenie ubezpieczonych lokalizacji.” – 
dotyczy ubezpieczenia AR. 

35. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji w brzmieniu: „Ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, które znajduje się w lokalizacji wyłączonej 
z eksploatacji lub które jest wyłączone z eksploatacji, niezależnie od okresu oraz przyczyn wyłączenia, pod 
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warunkiem, że przyczyną wyłączenia nie był zły stan techniczny lokalizacji/mienia.”  - dotyczy ubezpieczeń AR, 
USE. 

36. Klauzula dedykowanego likwidatora w brzmieniu: „Wykonawca ustanowi dedykowanego likwidatora (lub 
likwidatorów), który będzie odpowiedzialny za koordynację likwidacji szkód we wszystkich zakresach objętych 
niniejszą częścią (zadaniem). O każdej zmianie dedykowanego likwidatora Wykonawca będzie informował 
Zmawiającego lub Brokera z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieobecności dedykowanego likwidatora, 
Wykonawca wyznaczy jego zastępcę na czas nieobecności i każdorazowo poinformuje o tym Zamawiającego lub 
Brokera. Zamawiający będzie miał również prawo do zgłaszania szkód bezpośrednio do wyznaczonego likwidatora.” 
– dotyczy ubezpieczeń AR, USE, OC. 

37. Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych, w brzmieniu: „Ubezpieczyciel pokryje koszty napełnienia urządzeń 
lub instalacji gaśniczych w przypadku wydostania się mediów gaśniczych z przyczyn innych niż konieczność 
ugaszenia pożaru. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.” Dotyczy ubezpieczenia AR. 

38. Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w brzmieniu: 
„Uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za  
- jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie 
lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy 
komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, 
polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) innego niż objęta zakresem 
umowy ubezpieczenia szkoda rzeczowa w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały  
oraz  
- jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę 
możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w 
działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, 
które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód, jeżeli szkoda w danych 
elektronicznych była spowodowana zdarzeniem innym niż objęta zakresem umowy ubezpieczenia szkoda rzeczowa 
w nośniku danych, na którym takie dane się znajdowały (w tym przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie 
o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym 
dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne), 
przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub 
przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń 
elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i 
manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń; 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg 
nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia 
się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, 
„robaki” i „bomby czasowe i logiczne””. Dotyczy ubezpieczenia USE. 

39. Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w brzmieniu: 
„Uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym 
zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie 
wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub 
wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane 
elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w 
ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą 
następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od 
jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do 
powstania szkód. 
Przy czym za: 
- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub 
przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń 
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elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i 
manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń. 
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg 
nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia 
się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, 
„robaki” i „bomby czasowe i logiczne””. Dotyczy ubezpieczenia AR. 

40. POSTANOWIENIA FAKULTATYWNE 

40.1. Podwyższenie limitu bezskładkowego w klauzuli automatycznego pokrycia w całym okresie ubezpieczenia do 
40 000 000,00 zł (limit ten zastępuje limit obligatoryjny w wysokości 30 000 000,00 zł). 

40.2. Skrócenie terminu wykonania oględzin przez przedstawiciela Wykonawcy do 2 dni roboczych od otrzymania 
zawiadomienia o szkodzie (termin ten zastępuje dotychczasowy termin obligatoryjny, który wynosi 3 dni 
robocze). 

40.3. Podwyższenie wysokości sumy prewencyjnej w rocznym okresie ubezpieczenia w klauzuli prewencyjnej sumy 
ubezpieczenia do 4 000 000 zł (suma ta zastępuję sumę obligatoryjną w kwocie 3 000 000,00 zł). 

40.4. Włączenie klauzula wyrównania sum ubezpieczenia w brzmieniu: „W przypadku zrealizowania się zdarzenia 
objętego ochroną ubezpieczeniową, w sytuacji gdy suma ubezpieczenia którejkolwiek z kategorii 
ubezpieczanego mienia w dniu szkody jest wyższa niż ich faktyczna wartość (nadubezpieczenie), nadwyżka ta 
zostanie rozłożona na te pozycje mienia, co do których występuje niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do 
których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem 
lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Wyrównanie sum ubezpieczenia dotyczy przedmiotów ubezpieczenia 
obejmowanych ochroną w systemie sum stałych w ramach pojedynczego miejsca ubezpieczenia”. – dotyczy 
ubezpieczenia AR, USE. 

40.5. Włączenie klauzuli kosztów innowacji i ulepszeń w brzmieniu: „Ubezpieczyciel pokryje zwiększone koszty 
odtworzenia/naprawy mienia wynikające z braku części zamiennych, dokonania innowacji lub ulepszenia 
uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia lub koszty innowacji lub ulepszenia mienia, które nie 
zostało bezpośrednio dotknięte szkodą lecz ze względów np. estetycznych wymaga poniesienia nakładów (np. 
malowanie w celu dostosowania kolorystyki do mienia naprawionego, itp.) – a które nie zostały pokryte z 
klauzuli zastąpienia/odbudowy lub innych postanowień niniejszej umowy. Limit odpowiedzialności na jedno 
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi:  

40.5.1. 50 000,00 zł, 
40.5.2. 100 000,00 zł, 

 – dotyczy ubezpieczenia AR i USE. 

40.6. Włączenie klauzuli pokrycia kosztów utraty wody w brzmieniu: „Ubezpieczyciel pokryje koszty utraty wody 
powstałe wskutek jakiejkolwiek awarii sieci wodociągowej, w tym także koszty wody dostarczonej przez 
dostawcę zewnętrznego a nieodebranej przez Ubezpieczającego (np. wskutek awarii sieci wodociągowej 
przed wodomierzami/przyłączem Ubezpieczającego). Limit odpowiedzialności 20 000,00 zł.” – dotyczy 
ubezpieczenia AR. 

VIII. Wykaz lokalizacji do ubezpieczenia i opis budynków zawierają Załączniki nr 1 A i 1 B do SIWZ. 

IX. Informację o szkodowości zawiera Załącznik nr 1 C do SIWZ. 

X. Podział sum na lokalizacje zawiera Załącznik nr 1 D do SIWZ. 

 


