Załącznik nr 5 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający klauzule
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
Klauzula szkód mechanicznych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych
warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód
mechanicznych spowodowanych:
a) działaniem człowieka,
b) wadami produkcyjnymi,
c) przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane:
a) działaniem człowieka – uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych
do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
b) wadami produkcyjnymi – uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu
lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas
wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
c) przyczynami eksploatacyjnymi – uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne (np. siły
odśrodkowe, wzrost ciśnienia,
eksplozję lub implozję, przegrzanie, dostanie się ciała
obcego itp.) oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjnopomiarowych, itp.
Dotyczy grup 3,4,5,6 i 8 KŚT. Limit odpowiedzialności: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 300,00 zł
Klauzula szkód elektrycznych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych
warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje
elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego,
w szczególności powstałych w wyniku: wyładowania atmosferycznego, zwarcia, spięcia, przepięcia,
uszkodzenia izolacji, zmiany wartości napięcia, natężenia lub częstotliwości sieci zasilającej,
przegrzania, okopcenia, niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących
maszyny i aparaty elektryczne, urządzeń sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych itp.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 50,00 zł w każdej
szkodzie.
Kradzież zwykła – dokonanie zaboru w celu przewłaszczenia mienia bez zniszczenia zabezpieczeń
lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności
lub bezbronności. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna:
300,00 zł w każdej szkodzie.
Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź
szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uzasadnione i udokumentowane przez ubezpieczającego
/ubezpieczonego nakłady związane z:
1) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia
działaniem powstałego zdarzenia losowego oraz zmniejszeniem rozmiaru szkody objętej
zakresem ubezpieczenia, jeśli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne;
2) akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją, kosztami akcji ratowniczej, w tym
wynagrodzenie
Straży
Pożarnej
na podstawie
otrzymanych
i zapłaconych
przez ubezpieczającego /ubezpieczonego rachunków, itp.), jeżeli ratunek miał na celu
zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia;
3) dodatkowe koszty pracy, w szczególności godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy i w dni
wolne od pracy oraz frachtu lotniczego, z wyjątkiem frachtu ekspresowego, poniesione
w związku ze szkodą, za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność;
4) wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty i opłaty specjalistów (architektów, inżynierów,
konserwatorów zabytków), związane z przygotowaniem wszelkiej dokumentacji, szczególnie
projektowej i konstrukcyjnej niezbędnej do przywrócenia mienia (w tym mienia o charakterze
zabytkowym) do stanu sprzed dnia szkody, poniesione przez ubezpieczającego w związku
ze zrealizowaniem się zdarzenia objętego umową ubezpieczenia.

Limit odszkodowawczy ponad sumę ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w każdym okresie ubezpieczenia.
Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia
systemem sum stałych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków
ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel przywróci automatycznie pierwotną sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie)
po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki,
wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia.
Klauzula nie ma zastosowania jeżeli ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia nie przewidują
konsumpcji sumy ubezpieczenia.
Klauzula ubezpieczenia przepięć – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych
warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym
również bezpośrednio lub pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego lub uderzenia pioruna
(szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań
atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego (zmiany napięcia, natężenia,
częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego) lub
wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej
wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu
wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczniki,
wyłączniki). Ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy mienia.
Limit odpowiedzialności: 250 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Uwaga: jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie
przewidują limitu odpowiedzialności dla ryzyka przepięcia lub jeśli limit ten jest wyższy niż
określony w klauzuli, wówczas zastosowanie mają wyłącznie postanowienia ogólnych lub
szczególnych warunków ubezpieczenia.

