Załącznik nr 1
Nr sprawy: KS.272.382.2014

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I
Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo
– nie spowoduje to odrzucenia oferty, oraz dopuszcza się w przypadku podania “Lub” zastosowania
jednej franszyzy albo udziału własnego – nie spowoduje to odrzucenia oferty.
Sumy ubezpieczenia są podane w wartości księgowej brutto.
Ubezpieczenie obejmuje mienie własne Gminy jak również mienie w leasingu, użytkowaniu,
dzierżawie.

1. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
a)

Zakres ochrony:
Od wszystkich ryzyk z włączeniem odpowiedzialności za części i materiały urządzeń
elektronicznych ulegające zużyciu (wyłączenia nie mogą dotyczyć ryzyk wymienionych
poniżej):
-

Pożar, Uderzenie pioruna, Eksplozja, Implozja, Upadek statku powietrznego, jego części
i/lub przewożonego ładunku (w tym szkody powstałe wskutek zrzutu paliwa),

-

Huragan (wiatr o prędkości nie mniejszej niż 14 m/s) z rozszerzeniem o szkody
w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynków,

-

Grad z rozszerzeniem o szkody w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynków

-

Powódź,

-

Deszcz nawalny,

-

Osuwanie i zapadanie się ziemi,

-

Zalania wszelkiego rodzaju (w tym w wyniku szkody wodociągowej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania lub zalań z innych urządzeń technologicznych, cofnięcia
się wody lub ścieków z sieci kanalizacyjnej, pozostawienia otwartych kurków w sieci
wodociągowej, uruchomienia instalacji tryskaczowej, zalania wodą lub innym płynem
spowodowane

przez

osoby

trzecie,

zalania

wodą

pochodzącą

z

opadów

atmosferycznych w postaci deszczu lub topniejącego śniegu bądź gradu, zalania
powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących bądź w wyniku
deszczu nawalnego),
-

Działanie mrozu,

-

Lawina,

-

Trzęsienie ziemi,

-

Dym, Sadza – będące skutkiem spalania lub tlenia się mienia w miejscu ubezpieczenia
lub poza nim,
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-

Napór śniegu i lodu – uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku
bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia
i/lub zawalenia (przewrócenia) się pod wpływem ciężaru śniegu i/lub lodu mienia
sąsiedniego na mienie ubezpieczone, uszkodzenia i/lub zniszczenia przez spadający
śnieg lub lód,

-

Huk ponaddźwiękowy,

-

Osmalenie, przypalenie,

-

Szkody powstałe w wyniku zbyt niskiego lub wysokiego napięcia w sieci instalacji
elektrycznej,

-

Wszelkie szkody wywołane działaniem prądu elektrycznego, pola elektromagnetycznego,
indukcji itp.

-

Działanie wilgoci, pary,

-

Uderzenie pojazdu lądowego – bezpośrednie uderzenie, rozjechanie, przejechanie itp.
pojazdu w ubezpieczone mienie, jego części lub przewożonego nim ładunku; w tym
szkody wyrządzone przez pojazdy należące, eksploatowane lub będące pod kontrolą
Ubezpieczającego

(dotyczy

również

słupów

oświetleniowych,

sygnalizacyjnych,

ogrodzeń, itp.),
-

Upadek drzew lub ich części, masztów, dźwigów, kominów lub innych przedmiotów
– przewrócenie się rosnących drzew (upadek ich części), masztów, dźwigów, kominów
lub innych przedmiotów na ubezpieczony budynek, lokal lub inne mienie, nie będące
następstwem działalności ludzkiej,

-

Katastrofa

budowlana

–

szkody

powstałe

w

ubezpieczonym

mieniu

wskutek

niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części,
w rozumieniu Prawa budowlanego,
-

Szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu – limit 100 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

b)

-

Szkody w wyniku kradzieży z włamaniem,

-

Szkody powstałe w wyniku rabunku, wandalizmu, niewłaściwej obsługi, upuszczenia,

Przedmiot, sumy i system ubezpieczenia
Sprzęt elektroniczny przekazany jednostkom organizacyjnym Gminy Pilchowice:

l.p.

Przedmiot ubezpieczenia
(Sprzęt elektroniczny, przyjmuje się do
ubezpieczenia bez względu na wiek)

WG
WARTOŚCI

System
ubezpieczenia

1.

Sprzęt komputerowy

Księgowej Brutto

Sumy stałe

210 593,00

2.

Sprzęt przenośny: komputery, kamery,
urządzenia specjalistyczne itp.

Księgowej Brutto

Sumy stałe

33 490,00

3.

Oprogramowanie

Księgowej Brutto Pierwsze ryzyko

Sumy
ubezpieczenia
[PLN]

15 000,00
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c)

Franszyzy i udział własny
Dotyczy sprzętu komputerowego, pozostałego sprzętu elektronicznego centrale, kopiarki, itp.


Franszyza redukcyjna lub udział własny w odszkodowaniu

zniesione



Franszyza integralna

300 PLN

Dotyczy sprzętu przenośnego i oprogramowania


Franszyza redukcyjna lub udział własny w odszkodowaniu
5 % nie mniej niż 200,00 PLN nie więcej niż 500,00 PLN


d)

Franszyza integralna

zniesiona

Klauzule:

Klauzula automatycznego pokrycia:
Dodatkowe mienie nie przekraczające 10% sumy ubezpieczenia zostaje objęte automatyczną
ochroną od chwili jego zakupu/nabycia/wzrostu wartości mienia bez opłaty dodatkowej składki.
Wszelkie zwiększenie wartości majątku, które przekroczy 10% sumy ubezpieczenia zostanie
objęte automatyczną ochroną pod warunkiem jego zgłoszenia do ubezpieczenia nie później niż
w ciągu 60 dni od chwili zakupu/nabycia/wzrostu wartości mienia. Rozliczenie składki nastąpi na
koniec każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Składka za doubezpieczenie będzie naliczana
według zasady pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, przyjmując
za rok 365 dni. Limit – 20 % łącznej sumy ubezpieczenia mienia.
Klauzula reprezentantów:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów
Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów przyjmuje się członków
organów statutowych Zastrzega się, że za czyny wszystkich pozostałych osób Ubezpieczyciel
odpowiedzialność ponosi.
Klauzula wypłaty odszkodowania:
Z uwagi na to, że w umowie ubezpieczenia – jako wartość ubezpieczeniową – zastosowano
wartość księgową brutto, odszkodowanie nie będzie pomniejszane ani o faktyczne (rzeczywiste
techniczne, itp.) zużycie ani o jakąkolwiek kwotę związaną z odpisami amortyzacyjnymi,
a odszkodowanie będzie wypłacone wg wartości nabycia nowych urządzeń danego rodzaju
o najbardziej zbliżonych parametrach użytkowych (zachowując wszelkie funkcjonalności)
dostępnych na rynku wg cen autoryzowanych firm elektronicznych. Nie ma zastosowania
instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji. Dotyczy wszystkich ubezpieczonych pozycji.
Klauzula wandalizmu / dewastacji:
Przez “wandalizm/dewastacje" rozumiemy wszelkie oddziaływanie na ubezpieczone mienie,
których skutkiem jest konieczność poniesienia wydatków na przywrócenie do stanu poprzedniego
z włączeniem graffiti i szkód estetycznych. Za szkody powstałe wskutek wandalizmu/dewastacji
uważa się także szkody polegające na zaborze części uszkodzonego lub zniszczonego mienia
z miejsca zdarzenia. Wandalizm dotyczy wszystkich ubezpieczonych pozycji.
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Limit odpowiedzialności (na jedno i na wszystkie zdarzenia)

20 000,00 PLN

Franszyzy redukcyjna

zniesiona

Franszyza integralna

zniesiona

Udział własny

zniesiony

e)

Uzgodnienia dodatkowe:
-

Sumy ubezpieczenia (łącznie na wszystkie lokalizacje) wg wartości księgowej brutto
zgodnie z ewidencją środków trwałych, wyposażeniem niskocennym i innych wykazach,

-

Wypłata odszkodowania wg wartości księgowej brutto (z uwzględnieniem klauzuli wypłaty
odszkodowania)

bez

względu

na

wiek

sprzętu

elektronicznego

przyjętego

do ubezpieczenia,
-

Ubezpieczenie mienia aktualnie nie eksploatowanego, nie zainstalowanego na danym
stanowisku lub nie przygotowanego do pracy.

-

Wypłata odszkodowania z tytułu szkód w wyposażeniu nie ujętym w ewidencji środków
trwałych bez potrącania faktycznego zużycia,

-

Ubezpieczenie obejmuje również mienie użytkowane przez Ubezpieczonego a nie
będące jego własnością, zgłoszone do ubezpieczenia,

-

Włączenie kradzieży zwykłej – limit na jedno i wszystkie zdarzenia 10 000 PLN,

-

Ubezpieczenie przenośnego sprzętu elektronicznego

w czasie przemieszczania

i użytkowania poza miejscem ubezpieczenia z uwzględnieniem upuszczenia.

2. Dodatkowe postanowienia do przedmiotu zamówienia:
1)

W OWU poszczególnych grupach ubezpieczeń zmienione zostaną wszelkie zapisy
niezgodne zakresem ubezpieczenia przedstawionym w ofercie.

2)

Nie ustalenie wysokości franszyzy integralnej, redukcyjnej lub udziału własnego w przypadku
danego ubezpieczenia oznacza ich nie występowanie.

3)

W przypadkach spornych pierwszeństwo nad OWU mają zapisy zapytania ofertowego.

4)

Odszkodowanie wypłacane jest z uwzględnieniem podatku VAT. Do wypłaty wystarczy
przedstawienie kserokopii Faktury VAT potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

5)

Przy zastosowaniu systemu ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – suma ubezpieczenia
podana jest na jedno i wszystkie zdarzenia w danym okresie ubezpieczenia, wyplata
odszkodowania z zastosowaniem konsumpcji sumy ubezpieczenia.

6)

Ubezpieczenie we wszystkich rodzajach ubezpieczeń obejmuje swoim zasięgiem wszystkie
lokalizacje wszystkich jednostek, w których prowadzona jest działalność i za które ponoszona
jest odpowiedzialność. Łączna suma ubezpieczenia odpowiada ogólnej wartości mienia we
wszystkich lokalizacjach –

Ubezpieczający/Ubezpieczony nie będzie zobowiązany

do dołączania odrębnych wykazów mienia znajdującego się w poszczególnych lokalizacjach.
7)

Sumy ubezpieczeń poszczególnych pozycji ubezpieczeń są podane na dzień 27.11.2014r.
przy zawarciu umów ubezpieczenia mogą podlegać korekcie w przypadku, gdy stan
przedmiotu ubezpieczenia ulegnie zmianie.
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8)

Mienie przyjmuje się do ubezpieczenia bez względu na stopień umorzenia księgowego,
zużycia technicznego lub jakiegokolwiek innego, według sum ubezpieczenia podanych
w przedmiocie zamówienia.

9)

Wyłącza

się

prawo

regresu

do

osób

za

które

odpowiedzialność

ponosi

Ubezpieczający/Ubezpieczony (nie dotyczy podwykonawców).
10) Zakres obejmuje również szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa.
11) Zasady wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umowy
ubezpieczenia:
12) Ubezpieczyciel wystawi jeden zbiorczy dokument ubezpieczeniowy potwierdzający zawarcie
umowy

ubezpieczenia

obejmujący

wszystkie

rodzaje

ubezpieczeń

występujące

w przedmiocie ubezpieczenia.
13) Płatność składki jednorazowo przelewem w terminie:

do 31.01.2015r.

3. Klauzule dotyczące wszystkich punktów:
Klauzula stempla bankowego:
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego
uwidocznioną na przelewie bankowym, pod warunkiem posiadania na rachunku wolnych środków
pieniężnych.
Klauzula informacyjna:
Ubezpieczyciel uznaje, ze otrzymał odpowiedź na każde pytanie, które zadał i są mu znane wszystkie
okoliczności oraz informacje niezbędne do oceny ryzyka. Wszelkie inne informacje ubezpieczyciel
uznaje za nieistotne.
Klauzula kosztów dodatkowych:
Klauzula ma zastosowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia i / lub powstania szkody w wyniku
zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia.
Ustala się, że zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o:
1)

skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia, spowodowane zdarzeniami losowymi
objętymi umową ubezpieczenia lub powstałe wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej w związku
z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia,

2)

dodatkowe koszty niezbędne do rozpoczęcia odbudowy lub odtworzenia mienia – między innymi
koszty uzyskania zezwoleń, przygotowania lub odtworzenia dokumentacji i planów, koszty
inżynierów, architektów,

3)

koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,

4)

koszty wynikające ze wzrostu cen, do jakiego doszło od momentu powstania szkody
a zakończeniem odtworzenia mienia,

5)

koszty wynikające z konieczności dostosowania odtwarzanego mienia do wymagań aktualnie
obowiązujących przepisów i norm,
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6)

koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem
powstałego zdarzenia, w tym koszty przewiezienia mienia do miejsca (miejsc) innego (innych)
niż wskazane w umowie ubezpieczenia

7)

koszty powołania rzeczoznawców i biegłego eksperta w związku z zaistniałymi zdarzeniami
losowymi objętymi umową ubezpieczenia lub w celu ustalenia przyczyny powstania i ustalenia
odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,

8)

koszty związane z ograniczeniem pogłębiania się rozmiaru szkody lub jej zapobieżeniu

9)

koszty poszukiwania miejsc powstania uszkodzenia i usunięcia awarii – podlimit 5 000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

Limit odpowiedzialności

50 000 PLN.

Franszyza integralna

300 PLN.

Franszyza redukcyjna

zniesiona

Udział własny

zniesiony

Klauzula niezmienności stawek:
Niniejszym gwarantujemy zachowanie stałych stawek % i ‰ w przypadku doubezpieczeń w okresie
trwania umowy.
Klauzula likwidacji i zgłoszenia szkód:
1)

Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek i możliwość zgłoszenia szkody w ciągu 4 dni
roboczych od powstania szkody lub powzięcia o niej informacji chyba, że OWU zezwalają
na późniejsze zgłoszenie,

2)

Ubezpieczyciel ma obowiązek w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia (lub następnym dniu
roboczym) poinformować czy będą przeprowadzane oględziny, Ubezpieczyciel na obowiązek
dokonania oględzin miejsca zdarzenia niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 dni roboczych
od daty zgłoszenia szkody (dotyczy również roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej). W przypadku nie dokonania oględzin w powyższym terminie Ubezpieczyciel akceptuje
kosztorys dostarczony przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. (Chyba, że ustalono inny
termin oględzin lub tryb likwidacji szkody),

3)

Ubezpieczyciel

o

uzupełnienie

dodatkowych

dokumentów

niezbędnych

do

wypłaty

odszkodowania może wezwać Ubezpieczającego/Ubezpieczonego tylko dwukrotnie (nie dotyczy
wezwań o uzupełnienie dokumentów wcześniej wymaganych),
4)

Ubezpieczyciel ma obowiązek działać bez zwłoki we wszelkich okolicznościach związanych
ze szkodą, na które ma wpływ, a w szczególności ustalić bez zbędnej zwłoki okoliczności
powstania szkody,

5)

Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić należne odszkodowanie w terminach ustawowych,
bez konieczności uzyskania prawomocnego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie
przedmiotowej

szkody,

pod

warunkiem,

że

nie

toczy

się

ono

przeciwko

Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu.
Klauzula zabezpieczeń:
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Z uwagi na charakter obiektów, posiadane mienie i prowadzoną działalność, przyjmuje się
za wystarczające istniejące zabezpieczenia. Warunkiem rodzącym odpowiedzialność Ubezpieczyciela
jest ich sforsowanie, uszkodzenie, zniszczenie, itp.
Klauzula nowych lokalizacji w brzmieniu:
Strony ustalają, iż Ubezpieczający spełnił obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia nowej lokalizacji,
w której prowadzi działalność, jeżeli dokonał tego w ciągu 60 dni od jej objęcia.
Klauzula odpowiedzialności:
Okres odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z okresem ubezpieczenia.
Klauzula przewłaszczenia mienia:
W

sytuacji przeniesienia

własności ubezpieczonego mienia na nowo powołane jednostki

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz w przypadku przeniesienia własności mienia na Bank,
Ubezpieczyciela lub inny podmiot jako zabezpieczenie – Ochrona Ubezpieczeniowa zostaje
zachowana.
Klauzula rozstrzygania sporów:
Ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sądy właściwe
dla siedziby ubezpieczającego.
Klauzula miejsca ubezpieczenia w brzmieniu:
Za miejsce ubezpieczenia przyjmuje się każdą lokalizację na terenie RP, w której ubezpieczony
prowadzi lub ma zamiar prowadzić swoją działalność.
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