
Pleśna, 03.12.2021 r. 

Numer postępowania: IKOŚ.271.12.2021        

OGŁOSZENIE 

o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zamówienia pod nazwą „Ubezpieczenie mienia oraz 

odpowiedzialności cywilnej Grupy Zakupowej Gmin Pleśna, Zakliczyn, Wojnicz, Szczurowa” 

 Na podstawie art. 286 ust. 1Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia polegają na: 

 
Zmiana nr 1 

było przed zmianą:  
klauzula samolikwidacji szkód 
W przypadku szkód o szacunkowej wartości szkody nieprzekraczającej 5.000 PLN brutto z zachowaniem pozostałych 
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ubezpieczone jednostki mają możliwość przystąpienia 
do samodzielnej i natychmiastowej likwidacji drobnych szkód po fakcie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Ubezpieczony 
zobowiązany jest do zachowania uszkodzonych przedmiotów ubezpieczenia, jego fotograficznej dokumentacji oraz do 
sporządzenia protokołu zawierającego informację  o okolicznościach, przyczynach i rozmiarach uszkodzeń. Podstawą wypłaty 
odszkodowania będzie faktura lub kosztorys dokumentujący rozmiar szkody. 
jest po zmianie:  
klauzula samolikwidacji szkód 
W przypadku szkód o szacunkowej wartości szkody nieprzekraczającej 5.000 PLN brutto z zachowaniem pozostałych 
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ubezpieczone jednostki mają możliwość przystąpienia 
do samodzielnej i natychmiastowej likwidacji drobnych szkód po fakcie zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Ubezpieczony 
zobowiązany jest do zachowania uszkodzonych przedmiotów ubezpieczenia, jego fotograficznej dokumentacji oraz do 
sporządzenia protokołu zawierającego informację  o okolicznościach, przyczynach i rozmiarach uszkodzeń. Podstawą wypłaty 
odszkodowania będzie faktura lub kosztorys dokumentujący rozmiar szkody oraz tytuł własności tego mienia przed 
szkodą. 

 
Zmiana nr 2 

było przed zmianą:  
klauzula wykonania terminu oględzin 
W wypadku szkody Ubezpieczyciel wykona oględziny uszkodzonego mienia w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia 
szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy mienia lub jego 
zakupu / odtworzenia.   
jest po zmianie:  
klauzula wykonania terminu oględzin 
W wypadku szkody Ubezpieczyciel wykona oględziny uszkodzonego mienia w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia 
szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w terminie, w przypadku szkód których szacowana całkowita wartość w dniu 
powstania nie przekracza kwoty 10.000,00 PLN Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy mienia lub jego zakupu / 
odtworzenia zachowując uszkodzone elementy oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania 
szkody i jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową), a także stwierdzający jej przyczynę oraz zakres powstałych uszkodzeń 
wraz z podaniem parametrów pozwalających na ustalenie wartości strat. 

 
Zmiana nr 3 

było przed zmianą:  
Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie we wszystkich nowych lokalizacjach Ubezpieczającego na terenie RP. Ochrona 
rozpoczyna się z dniem przyjęcia lokalizacji do użytkowania, pod warunkiem zgłoszenia dane nowej lokalizacji wraz z 
podaniem wartości mienia, które tam się znajduje w terminie 60 dni od daty przyjęcia lokalizacji, pod rygorem wygaśnięcia 
ochrony z tytułu niniejszej klauzuli. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia w transporcie oraz podczas załadunku i wyładunku oraz na wystawach, 
pokazach i targach. 
Warunkiem odpowiedzialności jest spełnienie wymogów dotyczących zabezpieczeń określone w umowie ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności:  
a)20% sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia - dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
b)20% sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia - dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
jest po zmianie:  
Klauzula automatycznego pokrycia dla nowych lokalizacji 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie we wszystkich nowych lokalizacjach Ubezpieczającego na terenie RP. Ochrona 
rozpoczyna się z dniem przyjęcia lokalizacji do użytkowania, pod warunkiem zgłoszenia dane nowej lokalizacji wraz z 
podaniem wartości mienia, które tam się znajduje w terminie 60 dni od daty przyjęcia lokalizacji przez Ubezpieczającego do 
użytkowania, pod rygorem wygaśnięcia ochrony z tytułu niniejszej klauzuli. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia w transporcie oraz podczas załadunku i wyładunku oraz na wystawach, 
pokazach  i targach. 
Warunkiem odpowiedzialności jest spełnienie wymogów dotyczących zabezpieczeń określone w umowie ubezpieczenia. 
Jeżeli powyższe spowoduje wzrost sum ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia, zapłata dodatkowej składki nastąpi w 



 

wyznaczonym terminie wg klauzuli automatycznego pokrycia mienia A. 
Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się automatycznie: 
1. w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu dla budynków lub pomieszczeń wynajmowanych przez 
Ubezpieczającego, 
2. w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna i formalnym przejściu własności nieruchomości na Ubezpieczającego w 
przypadku zakupu nowych nieruchomości; 
3. w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu zdawczo-odbiorczego dla nowo wybudowanych lub 
wyremontowanych budynków, odbieranych przez Ubezpieczającego. 
Limit odpowiedzialności:  

a) 20% sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia jednak nie więcej niż 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia - dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

b) 20% sumy ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia jednak nie więcej niż 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia - dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” 
 

 
Zmiana nr 4 

było przed zmianą:  
Załączniku 1.1 – Program Ubezpieczenia pkt. 3.3. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
Miejsce ubezpieczenia 
Siedziby wszystkich Ubezpieczonych wymienionych w Programie oraz Specyfikacji oraz SWZ wraz z Załącznikami i każda 
lokalizacja, w której Ubezpieczeni prowadzą działalność lub użytkują mienie. 
jest po zmianie:  
Załączniku 1 – Program Ubezpieczenia pkt. 3.3. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
Miejsce ubezpieczenia 
Siedziby wszystkich Ubezpieczonych wymienionych w Programie oraz Specyfikacji oraz SWZ wraz z Załącznikami/Wykazami do 
polis ubezpieczeniowych i każda lokalizacja na terenie Gmin Pleśna, Zakliczyn, Wojnicz, Szczurowa, w której Ubezpieczeni 
prowadzą działalność lub użytkują mienie 

 
Zmiana nr 5 

było przed zmianą:  
Klauzula automatycznego pokrycia mienia A 
Ochroną ubezpieczeniową zostają automatycznie objęte nowo nabyte mienia lub wzrost wartości mienia w wyniku 
modernizacji, ulepszeń itp. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych, 
bądź od momentu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia lub po dostarczeniu mienia na 
miejsce ubezpieczenia, w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.  
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia w transporcie oraz podczas załadunku i wyładunku. 
Ubezpieczający nie musi w trakcie dane okresu ubezpieczenia informować o zmianach wartości mienia, a jeżeli potrzebne jest 
potwierdzenie ochrony, Ubezpieczyciel wystawi bez składkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy 
przedmiotowej klauzuli.  
W terminie 30 dni od zakończenia danej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę lub polisy rozliczające 
wzrost wartości mienia, wyłącznie jeżeli mienie wzrośnie powyżej 20% sumy ubezpieczenia z początku danego okresu 
ubezpieczenia. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu danego okresu ubezpieczenia wg 
systemu „pro rata temporis”- dla sumy powyżej 20% progu. 
W przypadku, gdy wartość ubezpieczonego mienia ulegnie zmniejszeniu w danym okresie ubezpieczenia, rozliczenie składki 
zostanie dokonane w oparciu o takie same zasady. 
Limit odpowiedzialności:  
a) 20% sumy ubezpieczenia max. 20.000.000 zł dla każdego rodzaju mienia (łącznej sumy ubezpieczenia),– dotyczy 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
b) 20% sumy max. 3.000.000 zł ubezpieczenia dla każdego rodzaju mienia (łącznej sumy ubezpieczenia),– dotyczy 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
jest po zmianie:  
Klauzula automatycznego pokrycia mienia A 
Ochroną ubezpieczeniową zostają automatycznie objęte nowo nabyte mienia lub wzrost wartości mienia w wyniku 
modernizacji, ulepszeń itp. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych, 
bądź od momentu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia lub po dostarczeniu mienia na 
miejsce ubezpieczenia, w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.  
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia w transporcie oraz podczas załadunku i wyładunku. 
Ubezpieczający nie musi w trakcie dane okresu ubezpieczenia informować o zmianach wartości mienia, a jeżeli potrzebne jest 
potwierdzenie ochrony, Ubezpieczyciel wystawi bez składkowy certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczeniową na mocy 
przedmiotowej klauzuli.  
W terminie 30 dni od zakończenia danej umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wystawia jedną polisę lub polisy rozliczające 
wzrost wartości mienia, wyłącznie jeżeli mienie wzrośnie powyżej 20% sumy ubezpieczenia z początku danego okresu 
ubezpieczenia. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu danego okresu ubezpieczenia wg 
systemu „pro rata temporis”- dla sumy powyżej 20% progu. 
W przypadku, gdy wartość ubezpieczonego mienia ulegnie zmniejszeniu w danym okresie ubezpieczenia, rozliczenie składki 
zostanie dokonane w oparciu o takie same zasady. 
Limit odpowiedzialności:  
a) 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej 

niż 20.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk 

b) 20% sumy ubezpieczenia dla danej grupy mienia, zgłoszonej na dzień zawierania umowy ubezpieczenia jednak nie więcej 
niż 3.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 



 

od wszystkich ryzyk 
 
Zmiana nr 6 

było przed zmianą:  
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów uprzątnięcia pozostałości 
po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia.  
Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki/ demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty 
związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu 
nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia 
dotkniętego szkodą.  
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. 
W przypadku niedoubezpieczenia, zasada proporcji będzie również miała zastosowanie w stosunku do koszty objętych 
niniejszą klauzulą. 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony 
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 50.000 PLN 
 
Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów zabezpieczenia przed 
szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. W przypadku niedoubezpieczenia, zasada proporcji będzie również miała 
zastosowanie w stosunku do koszty objętych niniejszą klauzulą. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej 
klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie 
ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 100.000 PLN 
jest po zmianie:  
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów uprzątnięcia pozostałości 
po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia.  
Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki/ demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty 
związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu 
nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia 
dotkniętego szkodą.  
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. 
W przypadku niedoubezpieczenia, zasada proporcji będzie również miała zastosowanie w stosunku do koszty objętych 
niniejszą klauzulą. 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony 
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 1.000.000 PLN (limit wspólny z klauzulą kosztów 
zabezpieczenia przed szkodą) 
 
Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów zabezpieczenia przed 
szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. W przypadku niedoubezpieczenia, zasada proporcji będzie również miała 
zastosowanie w stosunku do koszty objętych niniejszą klauzulą. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej 
klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie 
ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 1.000.000 PLN (limit wspólny z klauzulą kosztów usunięcia 
pozostałości po szkodzie) 

 
Zmiana nr 7 

było przed zmianą: 
Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ  
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy także składników majątku, w których posiadanie wszedł Ubezpieczający po zebraniu danych 
do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SWZ. Ochrona ubezpieczeniowa dla tych 
składników mienia rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wynikającego z SWZ. Zgłoszenie faktycznej wartości 
mienia nastąpi w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczenia określonego w SWZ. Rozliczenie składki nastąpią 
w terminie 30 dni od daty dokonania zgłoszenia 
jest po zmianie:  
Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ 
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy także składników majątku, w których posiadanie wszedł Ubezpieczający po zebraniu danych 
do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SWZ. Ochrona ubezpieczeniowa dla tych 
składników mienia rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wynikającego z SWZ. Zgłoszenie faktycznej wartości 
mienia nastąpi w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczenia określonego w SWZ. Rozliczenie składki nastąpią 
w terminie 30 dni od daty dokonania zgłoszenia 
Limit odpowiedzialności wynosi: 1.000.000 PLN  

 
 
 
 



 

 
 
Zmiana nr 8 

było przed zmianą:  
ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych 
brak 
jest po zmianie:  
ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
zakres ubezpieczenia 
Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych 
Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane: 
1) zdarzeniami lub 
2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego 
powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako 
niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych. 

 
Zmiana nr 9 

było przed zmianą:  
załącznik nr 1.1, załącznik nr 1.2, załącznik nr 1.3 do SWZ – postanowienia wspólne 
Klauzula sankcji - brak 
jest po zmianie:  
załącznik nr 1.1, załącznik nr 1.2, załącznik nr 1.3 do SWZ – postanowienia wspólne 
Klauzula sankcji 
Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia 
naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga 
handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych 
Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do 
przedmiotu umowy 

 
Zmiana nr 10 

było przed zmianą:  
załącznik nr 1.1 do SWZ  
sumy ubezpieczenia limity odpowiedzialności w zakresie mienia od wszystkich ryzyk - przepięcia w wyniku bezpośredniego  
i pośredniego wyładowania atmosferycznego – 100% sumy ubezpieczenia 
 
Klauzula przepięćw wyniku pośredniego uderzenia pioruna 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna, które doprowadziło do 
uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia w wyniku wzbudzonej indukcji. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
również szkody powstałe wskutek nagłego wzrostu napięcia w sieci spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w instalacjach elektrycznych w budynkach/budowlach. Warunkiem 
ochrony jest należyte zabezpieczenie mienia poprzez zainstalowaniem odpowiednich ograniczników przepięcia. 
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych 
lub normalne pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów 
napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 
Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, 
bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, czujkach, żarówkach, lampach  
i grzejnych urządzeniach elektrycznych. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 100% sumy ubezpieczenia 
jest po zmianie:  
załącznik nr 1.1 do SWZ  
sumy ubezpieczenia limity odpowiedzialności w zakresie mienia od wszystkich ryzyk: 
przepięcia w wyniku bezpośredniego 100% sumy ubezpieczenia 
przepięcia w wyniku pośredniego wyładowania atmosferycznego – 5.000.000 zł  
 
Klauzula przepięć w wyniku pośredniego uderzenia pioruna 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna, które doprowadziło do 
uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonego mienia w wyniku wzbudzonej indukcji. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
również szkody powstałe wskutek nagłego wzrostu napięcia w sieci spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w instalacjach elektrycznych w budynkach/budowlach. Warunkiem 
ochrony jest należyte zabezpieczenie mienia poprzez zainstalowaniem odpowiednich ograniczników przepięcia. 
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych 
lub normalne pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów 
napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 
Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, 
bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, czujkach, żarówkach, lampach  
i grzejnych urządzeniach elektrycznych. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 5.000.000 zł 

 
 
 



 

 
 
 
Zmiana nr 11 

było przed zmianą:  
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych A 
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejąceu Ubezpieczonego na dzień zawarcia ubezpieczenia za 
wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. 
jest po zmianie:  
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych A 
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia ubezpieczenia za 
wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania o ile w momencie szkody zabezpieczenia były 
sprawne i zgodne z przepisami prawa 

 
Zmiana nr 12 

było przed zmianą:  
Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych A 
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciw kradzieżowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia ubezpieczenia za 
wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. 
jest po zmianie:  
Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych A 
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciw kradzieżowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia ubezpieczenia za 
wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania o ile w momencie szkody zabezpieczenia były 
sprawne i zgodne z przepisami prawa. Klauzula nie dotyczy gotówki. 

 
Zmiana nr 13 

było przed zmianą:  
Klauzula likwidacyjna sprzętu elektronicznego 
Bez względu na wiek, stopień amortyzacji/umorzeniai technicznego/faktycznego zużycia danego środka trwałego, 
odszkodowanie w przypadku szkody częściowej wypłacane jest w wysokości kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu,  
z uwzględnieniem kosztów demontażu i ponownego montażu, kosztów transportu oraz opłat celnych i podobnego rodzaju. 
W przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody uznaje się cenę nabycia nowego sprzętu takiego samego rodzaju lub  
o najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów demontażu i ponownego montażu, kosztów transportu oraz 
opłat celnych i podobnego rodzaju. 
jest po zmianie:  
Klauzula likwidacyjna sprzętu elektronicznego 
Bez względu na wiek, stopień amortyzacji/umorzenia i technicznego/faktycznego zużycia danego środka trwałego, 
odszkodowanie w przypadku szkody częściowej wypłacane jest w wysokości kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu,  
z uwzględnieniem kosztów demontażu i ponownego montażu, kosztów transportu oraz opłat celnych i podobnego rodzaju. 
Górną granią odpowiedzialności jest ustalona w umowie suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego.  
W przypadku szkody całkowitej za wysokość szkody uznaje się cenę nabycia nowego sprzętu takiego samego rodzaju lub  
o najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów demontażu i ponownego montażu, kosztów transportu oraz 
opłat celnych i podobnego rodzaju 

 
Zmiana nr 14 

było przed zmianą:  
Klauzula likwidacyjna środków trwałych 
Bez względu na wiek, stopień amortyzacji/umorzeniai technicznego/faktycznego zużycia danego mienia, w przypadku 
ubezpieczenia mienia według wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej 
wysokości, bez potrącania wartości zużycia technicznego bądź księgowego (amortyzacji/umorzenia). 
Górną granią odpowiedzialności jest ustalona w umowie suma ubezpieczenia.  
Zasady te mają zastosowanie zarówno w przypadku szkody częściowej, jak również w przypadku szkody całkowitej. 
jest po zmianie:  
Klauzula likwidacyjna środków trwałych 
Bez względu na wiek, stopień amortyzacji/umorzenia i technicznego/faktycznego zużycia danego mienia, w przypadku 
ubezpieczenia mienia według wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej 
wysokości, bez potrącania wartości zużycia technicznego bądź księgowego (amortyzacji/umorzenia). 
Górną granią odpowiedzialności jest ustalona w umowie suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego.  
Zasady te mają zastosowanie zarówno w przypadku szkody częściowej, jak również w przypadku szkody całkowitej. 

 
Zmiana nr 15 

było przed zmianą:  
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów uprzątnięcia pozostałości 
po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia.  
Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki/ demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty 
związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu 
nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia 
dotkniętego szkodą.  
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. 
W przypadku niedoubezpieczenia, zasada proporcji będzie również miała zastosowanie w stosunku do koszty objętych 



 

niniejszą klauzulą. 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony 
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 50.000 PLN 
 
Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów zabezpieczenia przed 
szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. W przypadku niedoubezpieczenia, zasada proporcji będzie również miała 
zastosowanie w stosunku do koszty objętych niniejszą klauzulą. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej 
klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie 
ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 100.000 PLN 
jest po zmianie:  
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów uprzątnięcia pozostałości 
po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia.  
Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki/ demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty 
związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu 
nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia 
dotkniętego szkodą.  
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. 
W przypadku niedoubezpieczenia, zasada proporcji będzie również miała zastosowanie w stosunku do koszty objętych 
niniejszą klauzulą. 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony 
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 500.000 PLN (limit wspólny z klauzulą kosztów zabezpieczenia 
przed szkodą) 
 
Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów zabezpieczenia przed 
szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. W przypadku niedoubezpieczenia, zasada proporcji będzie również miała 
zastosowanie w stosunku do koszty objętych niniejszą klauzulą. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej 
klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie 
ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 500.000 PLN (limit wspólny z klauzulą kosztów usunięcia 
pozostałości po szkodzie) 

 
Zmiana nr 16 

było przed zmianą:  
załącznik nr 1.1 – Program ubezpieczenia część I / ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności 
oraz posiadanego mienia 
Franszyza redukcyjna /udział własny 
1. Dopuszczalna franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy 

pracy: świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r.  
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

2. 5% min. 1.000 zł  w każdej szkodzie – dotyczy szkód powstałych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu władzy 
publicznej oraz za pozostałe czyste straty finansowe nie związane z wykonywaniem władzy publicznej 

3. 100 zł -  franszyza redukcyjna / udziały własne dla pozostałych zdarzeń 
jest po zmianie:  
załącznik nr 1.1 – Program ubezpieczenia część I / ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności 
oraz posiadanego mienia 
Franszyza redukcyjna /udział własny 
1. Dopuszczalna franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy 

pracy: świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r.  
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

2. 5% min. 1.000 zł  w każdej szkodzie – dotyczy szkód powstałych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu władzy 
publicznej oraz za pozostałe czyste straty finansowe nie związane z wykonywaniem władzy publicznej 

3. 1.000 zł w odniesieniu do OC z tytułu niedostarczenia lub dostarczenia energii o niewłaściwych parametrach. 
4. 100 zł -  franszyza redukcyjna / udziały własne dla pozostałych zdarzeń 
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