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Załącznik nr 6b do SIWZ 
 

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Świadczenie usługi ubezpieczenia morskiego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
członków władz Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Znak postępowania:                                         
NZ-ET/II/01/19 
 

1. Na mocy niniejszej Umowy ubezpieczenia Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 
odszkodowań i spełnienia innych świadczeń ubezpieczeniowych w razie zaistnienia 
zdarzenia ubezpieczeniowego, a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić składkę. 
 

2. Niniejsza umowa ubezpieczenia zawierana jest w następującym zakresie: 
• Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich 
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

oraz posiadania i użytkowania mienia 
 
CZĘŚĆ II – UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ                   
Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNO ŚCI ORAZ POSIADANIA I 
UŻYTKOWANIA MIENIA 
 

I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD RYZYK WSZYSTKICH 
 

1. Przedmiot ubezpieczenia: 
1.1. Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie własne oraz obce, znajdujące się na 

ryzyku Zamawiającego lub w odniesieniu do którego Zamawiający ma obowiązek 
zawarcia umowy ubezpieczenia: 

1.1.1. Budynki i budowle Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – 
stanowiące własność, będące w jej posiadaniu lub 
zarządzaniu/administrowaniu. 

Określenie „budynki i budowle” obejmuje dodatkowo między innymi mienie 
stanowiące stałe elementy budynków lub ich konstrukcji, ogrodzenia, mury, 
bramy, klatki schodowe, instalacje wodociągowe, gazowe, ściekowe 
i elektryczne, liczniki, kable i przewody łączące obiekty ubezpieczanych 
lokalizacji ze stacjami rozdzielczymi sieci publicznej, jednak wyłącznie 
w obrębie posesji należącej do Zamawiającego, przybudówki wraz ze stałym 
wyposażeniem, garaże i inne budynki gospodarcze przynależące do 
lokalizacji. 

1.1.2 Wyposażenie, elementy wyposażenia wnętrz, elektronika nie objęta ochroną 
na warunkach elektroniki od ryzyk wszystkich - EEI (środki trwałe 
i niskocenne składniki mienia), księgozbiory (także o wartości historycznej). 

1.1.3 Szyby i inne przedmioty szklane takie jak: szyby okienne i drzwiowe, szyby 
specjalne, tj. szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne, 
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oszklenia ścienne i dachowe, wraz z kosztami ich ponownego montażu 
(w tym kosztami transportu i innymi kosztami związanymi ze szkodą). 

 
 
 
 

2. Sumy ubezpieczenia: 
 

Lp.  Przedmiot 
ubezpieczenia  

Sposób 
przedstawienia 
warto ści  

System 
ubezpiec
zenia  

Suma ubezpieczenia  
bez VAT w zł  

1.  BUDYNKI I 
BUDOWLE 

Wartość 
księgowa brutto 

Sumy 
stałe 30 751 216,31 

2.  
MASZYNY, 
URZĄDZENIA, 
WYPOSAŻENIE 

Wartość 
księgowa brutto 

Sumy 
stałe 600 000 

3.  

ELEKTRONIKA 
STACJONARNA 
STARSZA NIŻ 5 
LAT 

Wartość 
księgowa brutto 

Sumy 
stałe 2 498 782,29 

4.  

ELEKTRONIKA 
PRZENOŚNA 
STARSZA NIŻ 5 
LAT 

Wartość 
księgowa brutto 

Sumy 
stałe 78 273,83 

5.  

SPRZĘT DO 
PROWADZENIA 
SZKOLEŃ 
MEDYCZNYCH 

Wartość 
księgowa brutto 

Sumy 
stałe 121 352,24 

6. 
ŚRODKI 
OBROTOWE 
WŁASNE I OBCE 

Wartość zakupu Sumy 
zmienne 

Mag. Główny – 1 354 256,45 
Mag. Sprzętu Nurkowego – 

46 688,03 
Mag. Sprzętu Ratowniczego – 

54 235,03 
Mag. Odzieży – 284 489,94 

7. MIENIE 
PRACOWNICZE 

Wartość 
rzeczywista 

Pierwsze 
ryzyko 1 200,00 zł od osoby 

8. GOTÓWKA Wartość 
nominalna 

Pierwsze 
ryzyko 100 000,00 

 
3. Zakres ubezpieczenia  
3.1. Zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub 

uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień 
określonych w klauzulach dodatkowych i obejmuje szkody polegające na 
fizycznej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, 
będącego bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia 
o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło w sposób nagły, 
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nieprzewidziany i niezależny od woli Zamawiającego oraz zaistniało w miejscu 
i w okresie ubezpieczenia. 

3.2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone 
szkody spowodowane przez: 

3.2.1. ogień (pożar), 
3.2.2. uderzenie pioruna (działanie bezpośrednie i pośrednie), 
3.2.3. przepięcia i przetężenia, 
3.2.4. eksplozję (wybuch), implozję, 
3.2.5. upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, 
3.2.6. powódź (ochrona dla ryzyka powodzi nie może być uzależniona od lokalizacji 

mienia [obszary bezpośrednio zagrożone powodzią]), 
3.2.7. grad, 
3.2.8. lawina, śnieg lub lód (działanie bezpośrednie i pośrednie na ubezpieczone 

mienie), 
3.2.9. huragan (rozumiany jako wiatr o sile nie mniejszej niż 13,8 m/sek.), 
3.2.10. deszcz nawalny (gwałtowny opad deszczu), 
3.2.11. trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, 
3.2.12. huk ponaddźwiękowy, 
3.2.13. dym i sadza (przy czym za dym i sadzę rozumie się zawiesinę cząsteczek 

w gazie będącą bezpośrednim skutkiem spalania lub działania wysokiej 
temperatury, niezależnie od miejsca, w którym spalanie lub działanie wysokiej 
temperatury wystąpiło), 

3.2.14. upadek drzew, budynków, budowli lub  urządzeń technicznych na 
ubezpieczone mienie,  

3.2.15. uderzenie pojazdu lądowego lub jednostki pływającej, najechanie lub inne 
uszkodzenie przez pojazd w tym pojazd/jednostkę należący i/lub użytkowany 
przez Zamawiającego, jego pracowników i osób bliskich pracowników (także 
w ogrodzenia, bramy lub budynki i budowle), 

3.2.16. akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami objętymi umową 
ubezpieczenia, 

3.2.17. zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (przewodów, zbiorników lub 
innych instalacji), w tym szkody spowodowane awarią, cofnięciem się wody 
lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych (ochrona nie dotyczy ryzyk 
maszynowych), działaniem tryskaczy/zraszaczy z innych przyczyn niż wskutek 
ognia, nieumyślnym pozostawieniem otwartych kranów lub innych zaworów 
w urządzeniach, topnieniem śniegu i/lub lodu, deszczem nawalnym 
niezależnie od stanu technicznego budynków oraz urządzeń; wybiciem wód 
gruntowych, koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub 
zamarznięcia przewodów i urządzeń będących we władaniu Zamawiającego, 
znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku, lub na posesji objętej 
ubezpieczeniem, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich 
naprawą i rozmrażaniem, 
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3.2.18. wandalizm (dewastacja), rozumiane jako zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, niekoniecznie w związku  
z dokonaniem lub usiłowaniem kradzieży, 

3.2.19. stłuczenie (rozbicie), pęknięcie ubezpieczonych przedmiotów, 
3.2.20. ryzyko graffiti, rozumiane jako szkody estetyczne polegające w szczególności 

na pomalowaniu, porysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych 
znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu. Ochrona obejmuje również 
szkody „estetyczne” polegające na zadrapaniach, wgnieceniach, 
uszkodzeniach powierzchniowych, nawet jeżeli nie mają one wpływu na 
funkcjonalność urządzenia/ przedmiotu podlegającego ubezpieczeniu, 

3.2.21. kradzież z włamaniem i rabunek, przy czym: 
kradzież z włamaniem ma miejsce wtedy, gdy: 

− sprawca dokonał zaboru mienia w celu przywłaszczenia z zamkniętego 
lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi zainstalowanych 
zabezpieczeń, lub po otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem 
lub kartą magnetyczną, które sprawca zdobył w drodze kradzieży z 
włamaniem z innego lokalu lub w drodze rabunku, 

− sprawca dokonał zaboru mienia w celu przywłaszczenia z zamkniętego 
lokalu po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym lub dopasowanym 
kluczem, 

− sprawca dokonał zaboru mienia w celu jego przywłaszczenia z lokalu, 
w którym ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące 
stanowić dowód jego potajemnego ukrycia; 

rabunek – zgodnie z definicją: zabór mienia przez sprawcę przy użyciu lub 
groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej na osobie, 
doprowadzenie jej do stanu nieprzytomności lub bezbronności albo działanie 
w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu Zamawiającego lub osób, za 
które ponosi on odpowiedzialność. 

3.3. Ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek 
akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w 
związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. 
Wykonawca zwraca ubezpieczonemu, w granicach sumy ubezpieczenia dla 
danej grupy mienia, udokumentowane koszty wynikłe z zastosowania wszelkich 
dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody objętej zakresem 
ubezpieczenia, do zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia bezpośrednio 
zagrożonego lub dotkniętego szkodą, jeśli środki te były celowe, chociażby 
okazały się bezskuteczne. 

3.4. Nie mają zastosowania zapisy dotyczące obowiązku zamykania głównego 
zaworu w budynku lub lokalu, który nie jest użytkowany lub jest nieczynny 
dłużej niż 3 dni. 

3.5. W wartości budynków ujęte są poczynione nakłady inwestycyjne między innymi 
takie jak: wykładziny, glazury oraz wszelkie instalacje zewnętrzne i wewnętrzne 
oraz windy, itp. 
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3.6. Zastosowania nie ma wyłączenie dotyczące mienia nieużytkowanego powyżej 
30 dni, pod warunkiem, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

3.7. W odniesieniu do dróg, placów, chodników ogrodzeń itp. zawarte w pozycji 
budynki i budowle brak ograniczeń zakresowych – ochrona w pełnym zakresie. 

 
4. Okres ubezpieczenia: 22 marca 2019 – 21 marca 2020 

 
5. Miejsce ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie istniejące 

lokalizacje Zamawiającego znajdujące się na terenie Polski i za granicą, w których 
znajduje się mienie zgłoszone do ubezpieczenia, jak również wszystkie 
lokalizacje, w których Zamawiający rozpocznie prowadzenie działalności w okresie 
ubezpieczenia, także lokalizacje czasowe (np. targi, wystawy, pokazy, konferencje 
itp.), w których znajduje się mienie należące do Zamawiającego lub mienie osób 
trzecich użytkowane przez Zamawiającego na podstawie stosownych umów 
(najmu, dzierżawy, leasingu itp.) oraz lokalizacje, w których osoba zatrudniona, 
kontrahenci lub osoby trzecie użytkują mienie Zamawiającego. 

 
6. Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia : 
6.1. Sumy ubezpieczenia obejmują podatek VAT. Wszelkie wypłaty odszkodowań 

będą dokonywane z podatkiem VAT. 
6.2. Sumy ubezpieczenia nie ulegają zmniejszeniu o wartość wypłaconego 

odszkodowania (nie dotyczy limitów). 
6.3. W przypadku szkody, odszkodowanie będzie ustalane bez względu na wiek, 

stopień amortyzacji lub zużycia technicznego danego przedmiotu 
ubezpieczenia, w pełnej wysokości, do sumy ubezpieczenia uszkodzonej lub 
utraconej rzeczy, ustalonej z uwzględnieniem przyjętej dla danego mienia 
wartości odtworzeniowej oraz kosztów wynikających z konieczności 
dostosowania odtwarzanego mienia do zmienionych przepisów prawa lub 
realizacji decyzji administracyjnych. Odszkodowanie nie będzie wyższe niż 
faktyczny koszt odtworzenia utraconego mienia.  

6.4. Klauzula szczególna dotycząca wypłaty odszkodowania – z zachowaniem 
pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy, przed 
którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że 
Wykonawca przy wypłacie odszkodowania uwzględni konieczność stosowania 
materiałów lub technologii obecnie stosowanych w budownictwie 
umożliwiających odbudowę obiektu. 

6.5. Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź 
odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Wykonawca nie ograniczy 
odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku 
odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź 
odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie 
przewidywanych kosztów takich działań. 
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6.6. Jeżeli dla danego składnika mienia lub ryzyka określony został dodatkowy, 
niższy limit, to w odniesieniu do tego mienia i ryzyka zastosowanie ma 
wyłącznie ten limit. 

6.7. Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrywane będą przez sądy 
właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

6.8. W odniesieniu do ubezpieczenia od stłuczenia, rozbicia, pęknięcia szyb i innych 
przedmiotów wysokość szkody ustala się na podstawie kosztu zakupu lub 
naprawy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia wraz z elementami, których 
zakup lub naprawa są niezbędne w celu przywrócenia stanu sprzed szkody, 
tego samego rodzaju, gatunku, materiału i wymiarów, udokumentowanego 
stosownymi rachunkami wg cen obowiązujących w dniu powstania szkody. 
Wysokość wypłaconego odszkodowania odpowiada wysokości szkody 
w ubezpieczonym mieniu z uwzględnieniem kosztów: demontażu i montażu, 
transportu oraz wykonania i ponownego montażu znaków reklamowych 
i informacyjnych, z zastrzeżeniem ustalonej sumy ubezpieczenia. 

 
7. Podlimity sumy gwarancyjnej: 
7.1. stłuczenia, rozbicia i pęknięcia – limit 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia; 
7.2. kradzież z włamaniem, rabunek – limit 500.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 
7.3. kradzież z włamaniem, rabunek sprzętu do szkoleń medycznych – limit 

121.352,24 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 
7.4. kradzież z włamaniem gotówki – limit 100.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 
7.5. rabunek gotówki – limit 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia; 
7.6. transport gotówki – limit 70.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia; 
7.7. powódź w lokalizacji Świbno i Trzebież – limit 200.000,00 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 
7.8. przepięcia pośrednie – limit 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia; 
7.9. kradzież zwykła – limit 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia; 
7.10. szkody estetyczne, graffiti – limit 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia; 
7.11. przepięcia i przetężenia – limit 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia; 
7.12. klauzula kosztów osuszenia, odtworzenia archiwów – limit 100.000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
8. Udziały własne i franszyzy:  
8.1. Brak franszyz, brak udziału własnego; 
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8.2. Przez pojęcie franszyzy redukcyjnej należy rozumieć ustaloną w umowie 
ubezpieczenia wartość, o jaką będzie pomniejszone odszkodowanie ustalone 
łącznie dla wszystkich ubezpieczonych przedmiotów dotkniętych szkodą, 
powstałą w skutek tego samego zdarzenia. Za jedno zdarzenie rozumie się 
wszystkie szkody i ich następstwa, jakie miały miejsce w ciągu 72 godzin od 
wystąpienia zdarzenia pierwotnego i w związku z nim. 

8.3. Przez pojęcie franszyzy integralnej należy rozumieć kwotę stanowiącą dolną 
granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, poniżej której Wykonawca nie 
odpowiada za powstałą szkodę. 

9. Postanowienia i klauzule obligatoryjne 
 

9.1. Klauzula kosztów rzeczoznawców 
Wykonawca niezależnie od limitów zapisanych w OWU pokrywa dodatkowo do 
ustalonego ponad sumę ubezpieczenia limitu 50 000 zł poniesione przez 
Zamawiającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty związane 
z korzystaniem z usług rzeczoznawcy (wynagrodzenie rzeczoznawcy i inne 
koszty zw. z przygotowaniem ekspertyzy), w tym koszty ekspertyz 
rzeczoznawców związanych z ustaleniem zakresu, okoliczności i rozmiaru 
szkody.  
Dodatkowo zaznacza się, że koszt pracy rzeczoznawców nie wynika ze 
średnich cen rynkowych roboczogodzin rzeczoznawców w danym regionie. 
 

9.2. Częściowe odst ąpienie od zasad proporcji przy likwidacji szkody 
W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości 
odtworzeniowej lub księgowej brutto nie będzie miała zastosowania zasada 
proporcji, o ile deklarowana suma ubezpieczenia jest niższa 
(niedoubezpieczenie) o nie więcej niż 30% od wartości ubezpieczonego mienia 
na dzień powstania szkody. W razie niedoubezpieczenia przekraczającego 
30%, zasada proporcji określona w odpowiednim paragrafie OWU będzie 
liczona w stosunku do sumy ubezpieczenia powiększonej o 30%. 

 
9.3. Klauzula automatycznego pokrycia dla nowonabyw anego mienia 

Automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte zostaje następujące mienie:  
− wszelkie nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość 

wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem 
przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tych 
środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na 
Zamawiającego jest protokół zdawczo-odbiorczy lub faktura zakupu; 

− wzrost wartości wcześniej ubezpieczonych środków trwałych na skutek 
wykonanych inwestycji. 

Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową budynki, których 
wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek zwiększenia metrażu. 
Ochrona rozpoczyna się z dniem przejścia ryzyka na Zamawiającego. Limit 
odpowiedzialności 20% sumy ubezpieczenia. 
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Nowo nabywane budynki są automatycznie objęte ochroną w całości z dniem 
przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. 
Zgłaszanie zmian w stanie nieruchomości będzie następowało w terminie: do 
21.04.2020 r. za okres od 22.03.2019r. do 21.03.2020 r.. 
Składka naliczona będzie proporcjonalnie do liczby dni od środka okresu 
rozliczeniowego do końca okresu ubezpieczenia. 
W przypadku, gdy wartość budynków w okresie ubezpieczenia ulegnie 
zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika 
mienia, Wykonawca dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady 
określone dla rozliczenia wzrostu wartości mienia. 
W przypadku nowych budynków zastosowanie wartości odtworzeniowej 
ustalonej na postawie wartości kontraktów budowlanych lub wyceny 
rzeczoznawcy będzie dodatkowo zaznaczane. 

 
9.4. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlan o – monta żowych 

Rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w związku 
z prowadzeniem robót budowlano – montażowych a także modernizacji części 
budynków i budowli, w tym wyposażenia. 
Ubezpieczenie obejmie swoim zakresem także roboty budowlano - montażowe 
prowadzone w/na ubezpieczonym mieniu, oddanym wcześniej do 
użytkowania/eksploatacji. 
Limit odpowiedzialności: 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do mienia ubezpieczonego 
pozostaje do pełnej sumy ubezpieczenia. 

 
9.5. Klauzula reprezentantów 

Wykonawca uzna szkodę i wypłaci odszkodowanie na warunkach umowy 
ubezpieczenia także w przypadku, gdy szkoda będzie wynikiem winy umyślnej 
oraz/lub rażącego niedbalstwa, chyba że wina umyślna zostanie wykazana 
i udowodniona Dyrektorowi Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

 
9.6. Klauzula zabezpiecze ń p. po żarowych i p. kradzie żowych 

Wykonawca oświadcza, iż stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw 
kradzieżowych ubezpieczanego majątku uznaje za wystarczający i nie będzie 
powoływał się na zapisy OWU dotyczące minimalnych wymogów dotyczących 
zabezpieczeń. 

 
9.7. Klauzula zniesienia regresu 

Wykonawca rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do 
Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, pracowników Morskiej 
Służby Poszukiwania i Ratownictwa i osób, za których działania Morska Służba 
Poszukiwania i Ratownictwa ponosi odpowiedzialność. Za pracownika uważa 
się osobę zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, umowy o pracę, a także mianowania, powołania lub wyboru. 
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Wykonawca zachowuje prawo regresu, jeżeli sprawca wyrządził szkodę 
umyślnie. Ciężar dowodu działania umyślnego spoczywa na Wykonawcy. 

 
9.8. Klauzula ubezpieczenia kosztów uprz ątnięcia pozostało ści po szkodzie 

Wykonawca pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia mienia, wszelkie  
udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie 
z kosztami rozbiórki /demontażu (i ponownego montażu pozostałości 
nadających się do dalszego użytku), utylizacji, złomowania, usunięcia 
rumowiska, oszalowania lub umocnienia oraz wywiezienia pozostałości, 
poniesione lub konieczne do poniesienia przez Zamawiającego w związku ze 
zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach 
umowy ubezpieczenia. 
Są to koszty niezależne od sumy ubezpieczenia/limit ponad sumę 
ubezpieczenia i wynoszą 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  
Koszty z przedmiotowej klauzuli będą realizowane w pierwszej kolejności przed 
kosztami w ramach sumy ubezpieczenia. 

 

9.9. Klauzula daty składki 
Dniem zapłaty składki (lub pierwszej raty składki) jest dzień złożenia dyspozycji 
przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki (pierwszej raty składki), o ile 
stan środków na rachunku bankowym ubezpieczającego pozwalał na 
zrealizowanie płatności. Nieopłacenie składki (lub pierwszej raty składki) 
upoważnia Wykonawcę do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim 
wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 
dni od daty doręczenia (nieopłacenie składki lub jej pierwszej raty nie powoduje 
automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej).  

 
9.10. Klauzula poszukiwania wycieków z instalacji w odno-kanalizacyjnej 

Wykonawca pokryje koszty poszukiwania wycieku z instalacji wodno-
kanalizacyjnej do wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

 
9.11. Klauzula katastrofy budowlanej 

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane katastrofą budowlaną bez 
względu na to, czy katastrofa budowlana dotyczy mienia będącego własnością 
Zamawiającego czy osoby trzeciej. Definicję katastrofy budowlanej przyjmuje 
się zgodnie z definicją Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. 2013 r. 1409 z późń. zm.). 
Limit odpowiedzialności 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. 

 
9.12.  Klauzula ochrony w przypadku niedopełnienia obowi ązków 

Jeżeli Zamawiający nie dopełnił obowiązków określonych w umowie 
ubezpieczenia, a i ich niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody lub jej 
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rozmiar, Wykonawca może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub 
części, tylko w wypadku, kiedy nie dopełnienie obowiązku było wynikiem winy 
umyślnej Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 
 

9.13. Zmiana lokalizacji w odbudowie 
Wykonawca wyraża zgodę na odbudowę zniszczonego ubezpieczonego 
budynku lub budowli w innej lokalizacji na terenie RP, jeżeli zmiana lokalizacji 
wynika z wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), 
warunków zabudowy albo rachunku ekonomicznego bądź innych okoliczności 
niezależnych od Zamawiającego.  
Odszkodowanie nie pokrywa kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji. 
 

9.14. Automatyczne pokrycie nowych lokalizacji  
Mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach, objęte zostaje automatycznie 
ochroną ubezpieczeniową (wykaz będzie podlegał aktualizacji raz do roku 
przed wystawieniem rocznej dokumentacji polisowej).  
Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się 
automatycznie: 

a) w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu itp. dla budynków lub 
pomieszczeń najmowanych przez Zamawiającego, 

b) w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna itp. i formalnym przejściu 
własności nieruchomości na Zamawiającego w przypadku zakupu nowych 
nieruchomości, 

c) w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu 
zdawczo-odbiorczego dla nowowybudowanych lub wyremontowanych 
budynków, odbieranych przez Zamawiającego, 

d) w pierwszym dniu po podpisaniu umowy o przedstawicielstwo lub innej 
umowy o podobnym charakterze w przypadku rozpoczęcia współpracy 
z przedstawicielami (butiki firmowe, sklepy) o ile gestia ubezpieczenia leży 
po stronie Zamawiającego. 

 
10. Klauzule fakultatywne  – brak akceptacji nie sp owoduje odrzucenia oferty, 

ma jednak że wpływ na jej ocen ę 
 

Brak klauzul fakultatywnych 
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II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
 

1. Przedmiot ubezpieczenia: 
1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny 

stanowiący własność, będący w użytkowaniu, władaniu lub pod kontrolą 
Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – zgodnie z wykazem – Załącznik 
nr 3 do załącznika nr 6b do SIWZ. 

1.2. Zakresem ubezpieczenia objęty jest sprzęt elektroniczny nie starszy niż 5 lat. 
1.3. Ochroną objęty jest sprzęt, który z uwagi na swoją specyfikę i przeznaczenie 

(np. kamery) umiejscowiony jest na zewnątrz np. budynków, przy szlabanach, 
bramach, ogrodzeniach itp. . 
 

2. Sumy ubezpieczenia: 
 

Lp.  Przedmiot 
ubezpieczenia  

Sposób 
przedstawieni
a warto ści  

System 
ubezpiec
zenia  

Suma ubezpieczenia  
bez VAT w zł  

6.  
SPRZĘT 
ELEKTRONICZNY 
STACJONARNY 

Wartość 
odtworzeniowa 
nowa 

Sumy 
stałe 823 199,01 

7.  
SPRZĘT 
ELEKTRONICZNY 
PRZENOŚNY 

Wartość 
odtworzeniowa 
nowa 

Sumy 
stałe 91 140,09 

 
3. Zakres ubezpieczenia 
3.1. Ubezpieczeniem objęte są wszelkie nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane 

szkody materialne w sprzęcie elektronicznym (wszystkie ryzyka), niezależne od 
woli Zamawiającego powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę 
przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną ubezpieczeniową, które nie zostały 
wyraźnie wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej, a w szczególności 
szkody powstałe wskutek: 

3.1.1. przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, 
3.1.2. błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania i braku kwalifikacji, 
3.1.3. błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji, montażu a także wskutek 

wad materiałowych,  
3.1.4. działania wody i wilgoci, 
3.1.5. wandalizmu, upuszczenia lub upadku, 
3.1.6. wybuchu, 
3.1.7. huraganu, 
3.1.8. pożaru, 
3.1.9. kradzieży z włamaniem (dotyczy także sytuacji, w której sprawca dokonał 

zaboru mienia, które ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz 
budynków lub budowli lub poza nimi; mienie to powinno być zainstalowane lub 
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zabezpieczone w taki sposób, aby jego wymontowanie nie było możliwe bez 
pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi). 

3.1.10. wypadku środka transportu, 
3.1.11. kradzieży zwykłej (przy czym za kradzież zwykłą rozumie się wszelkie 

sytuacje, w których dochodzi do zaboru mienia bez śladów pokonania 
zabezpieczeń oraz przypadki zaginięcia mienia), 

3.1.12. rabunku, 
3.1.13. kradzieży pojazdu, w którym transportowany był sprzęt. Sprzęt elektroniczny 

przenośny ubezpieczony jest w pojazdach w czasie transportu, nawet wtedy 
jeżeli jest umieszczony w miejscu widocznym z zewnątrz pojazdu, pod 
warunkiem, że pojazd jest zamknięty i odbywa to się w czasie wykonywania 
obowiązków służbowych przez osobę, której sprzęt został powierzony. 
W przypadku sprzętu przenośnego nie obowiązuje limit czasowy (6.00 – 
22.00) w przypadku podróży służbowych. 

3.2. Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną również szkody powstałe wskutek 
akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami określonymi powyżej 
oraz koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, zgodnie z klauzulą usunięcia 
pozostałości po szkodzie. 

3.3. Umowa powinna dodatkowo obejmować swoim zakresem również ochronę 
z tytułu wystąpienia niżej wymienionych zdarzeń:  

3.3.1. Straty lub uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio 
spowodowane brakiem dostawy lub przerwaniem dostawy gazu, wody lub 
elektryczności, 

3.3.2. Szkody w elementach elektronicznych np. uszkodzenia dysków twardych, 
pamięci, półprzewodników, pamięci półprzewodnikowych, pamięci 
domenowych, 

3.3.3. Uszkodzenie zainstalowanego oprogramowania w pamięci głównej jednostki 
centralnej, 

3.3.4. Szkody w urządzeniach zasilających. 
3.4. Jeżeli OWU/warunki dodatkowe zawierają ograniczenia lub wyłączenia ochrony 

w odniesieniu do niżej wskazanych zakresach, to nie mają zastosowania: 
3.4.1. Odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe na skutek huraganu, 

trzęsienia ziemi, powodzi, lawiny, wybuchu wulkanu, tsunami, cyklonu. 
3.4.2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku upadku 

i upuszczenia przedmiotu ubezpieczenia. 
3.4.3. Odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody, za które odpowiada osoba 

trzecia działająca w charakterze przewoźnika, spedytora lub podwykonawcy 
podczas przewożenia sprzętu na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i 
Ratownictwa.  

 
4. Okres ubezpieczenia: 22 marca 2019 – 21 marca 2020 
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5. Miejsce ubezpieczenia 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie istniejące lokalizacje Zamawiającego 
znajdujące się na terenie Polski i za granicą, w których znajduje się mienie zgłoszone 
do ubezpieczenia, jak również wszystkie lokalizacje, w których Zamawiający 
rozpocznie prowadzenie działalności w okresie ubezpieczenia, także lokalizacje 
czasowe (np. targi, wystawy, pokazy, konferencje itp.), w których znajduje się mienie 
należące do Zamawiającego lub mienie osób trzecich użytkowane przez 
Zamawiającego na podstawie stosownych umów (najmu, dzierżawy, leasingu itp.) 
oraz lokalizacje, w których osoba zatrudniona, kontrahenci lub osoby trzecie użytkują 
mienie Zamawiającego. 
 
6. Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia: 
6.1. Wartość odtworzeniowa nowa - wartość odtworzenia zniszczonego mienia, z 

uwzględnieniem dotychczasowej technologii (w tym  konstrukcji,  materiałów, 
wydajności). W granicach ustalonego limitu dopuszcza się możliwość 
dokonania odbudowy majątku według nowej technologii, jeśli technologii, która 
uległa zniszczeniu, nie stosuje się. 

6.2. Sposób wypłaty odszkodowania – wg wartości odtworzeniowych nowych 
niezależnie od wieku i stopnia zużycia technicznego mienia. 

6.3. Odszkodowanie będzie obejmować koszt licencji na oprogramowanie, jeżeli na 
danym komputerze zainstalowane jest oprogramowanie w systemie OEM 
(przypisane do konkretnego komputera). 

6.4. Sumy ubezpieczenia zostały podane z podatkiem VAT. Wszelkie wypłaty 
odszkodowań będą wypłacane z podatkiem VAT. 

6.5. Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź 
odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Wykonawca nie 
ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim 
wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup 
bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na 
podstawie przewidywanych kosztów takich działań. 

6.6. Ochrona obejmuje także mienie przyjęte w trakcie trwania okresu 
ubezpieczenia bez konieczności notyfikacji do Wykonawcy. 

6.7. Wykonawca wypłaca bezsporne należne odszkodowanie bez względu na 
toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie/a, w tym sądowe lub 
przygotowawcze. 

 
7. Podlimity sumy gwarancyjnej: 
7.1. kradzież zwykła – limit 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia; 
7.2. szkody estetyczne, które nie zmieniają funkcjonalności urządzenia – limit 

2.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
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8. Udziały własne i franszyzy 
8.1. Franszyza redukcyjna dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego: 200 zł. 
8.2. Przez pojęcie franszyzy redukcyjnej należy rozumieć ustaloną w umowie 

ubezpieczenia wartość, o jaką będzie pomniejszone odszkodowanie ustalone 
łącznie dla wszystkich ubezpieczonych przedmiotów dotkniętych szkodą, 
powstałą w skutek tego samego zdarzenia. Za jedno zdarzenie rozumie się 
wszystkie szkody i ich następstwa, jakie miały miejsce w ciągu 72 godzin od 
wystąpienia zdarzenia pierwotnego i w związku z nim. 

8.3. Przez pojęcie franszyzy integralnej należy rozumieć kwotę stanowiącą dolną 
granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, poniżej której ubezpieczyciel nie 
odpowiada za powstałą szkodę. 

 
9. Postanowienia i klauzule obligatoryjne 

 
9.1. KSO34 Tymczasowe magazynowanie 

Na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza 
się o szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej 
eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej 
przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym 
w umowie ubezpieczenia, a także w innym miejscu magazynowania, o ile 
magazynowanie to wynikało z konieczności ratowania mienia przed szkodą lub 
przed zwiększeniem rozmiarów szkody. 

 
9.2. KSO35 Postanowienia szczególne dotycz ące ubezpieczenia sprz ętu 

elektronicznego do daty wł ączenia sprz ętu do eksploatacji 
Uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres 
ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub 
w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, 
pod warunkiem że: 
1. Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) 
w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych. 
2. Termin magazynowania (składowania) nie przekracza 6-ciu miesięcy od daty 
dostawy. 
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie 
elektronicznym/częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także 
za szkody, za które odpowiedzialni są: producenci, spedytorzy, sprzedawcy, 
firmy montażowe lub inne podmioty. 
4. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia 
uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do planowej 
eksploatacji. Od tego momentu obowiązują aktualnie obowiązujące Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 
5. Wykonawca zastrzega sobie prawo rozszerzenia okresu ubezpieczenia 
powyżej 6-ciu miesięcy od daty dostawy sprzętu elektronicznego lub jego 
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części, oraz do ustanowienia warunków i zastrzeżeń dla dalszego 
ubezpieczenia. 
Zamawiający jest obowiązany do poinformowania Wykonawcy o przekroczeniu 
6-cio miesięcznego okresu od daty dostawy do daty w łączenia sprzętu 
elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. 
 

9.3. Klauzula kosztów rzeczoznawców 
Wykonawca niezależnie od limitów zapisanych w OWU pokrywa dodatkowo do 
ustalonego ponad sumę ubezpieczenia limitu 50 000 zł poniesione przez 
ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty związane 
z korzystaniem z usług rzeczoznawcy (wynagrodzenie rzeczoznawcy i inne 
koszty zw. z przygotowaniem ekspertyzy), w tym koszty ekspertyz 
rzeczoznawców związanych z ustaleniem zakresu, okoliczności i rozmiaru 
szkody.  
Dodatkowo zaznacza się, że koszt pracy rzeczoznawców nie wynika ze 
średnich cen rynkowych roboczogodzin rzeczoznawców w danym regionie. 
 

9.4. Częściowe odst ąpienie od zasad proporcji przy likwidacji szkody 
W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości 
odtworzeniowej lub księgowej brutto nie będzie miała zastosowania zasada 
proporcji, o ile deklarowana suma ubezpieczenia jest niższa 
(niedoubezpieczenie) o nie więcej niż 30% od wartości ubezpieczonego mienia 
na dzień powstania szkody. W razie niedoubezpieczenia przekraczającego 
30%, zasada proporcji określona w odpowiednim paragrafie OWU będzie 
liczona w stosunku do sumy ubezpieczenia powiększonej o 30%. 

 
9.5. Klauzula automatycznego pokrycia dla nowonabyw anego mienia 

Automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte zostaje następujące mienie:  
− wszelkie nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość 

wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem 
przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tych 
środków. Dokumentem potwierdzającym przejście ryzyka na 
Ubezpieczającego jest protokół zdawczo-odbiorczy lub faktura zakupu; 

− wzrost wartości wcześniej ubezpieczonych środków trwałych na skutek 
wykonanych inwestycji. 

Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową budynki, których 
wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek zwiększenia metrażu. 
Ochrona rozpoczyna się z dniem przejścia ryzyka na Zamawiającego. Limit 
odpowiedzialności 20% sumy ubezpieczenia. 
Nowo nabywane budynki są automatycznie objęte ochroną w całości z dniem 
przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. 
Zgłaszanie zmian w stanie nieruchomości będzie następowało w terminie: do 
21.04.2020 za okres od 22.03.2019 do 21.03.2020. 
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Składka naliczona będzie proporcjonalnie do liczby dni od środka okresu 
rozliczeniowego do końca okresu ubezpieczenia. 
W przypadku, gdy wartość budynków w okresie ubezpieczenia ulegnie 
zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika 
mienia, Wykonawca dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady 
określone dla rozliczenia wzrostu wartości mienia. 
W przypadku nowych budynków zastosowanie wartości odtworzeniowej 
ustalonej na postawie wartości kontraktów budowlanych lub wyceny 
rzeczoznawcy będzie dodatkowo zaznaczane. 

 
9.6. Klauzula reprezentantów 

Wykonawca uzna szkodę i wypłaci odszkodowanie na warunkach umowy 
ubezpieczenia także w przypadku, gdy szkoda będzie wynikiem winy umyślnej 
oraz/lub rażącego niedbalstwa, chyba że wina umyślna zostanie wykazana 
i udowodniona Dyrektorowi Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

 
9.7. Klauzula zabezpiecze ń p. po żarowych i p. kradzie żowych 

Wykonawca oświadcza, iż stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw 
kradzieżowych ubezpieczanego majątku uznaje za wystarczający i nie będzie 
powoływał się na zapisy OWU dotyczące minimalnych wymogów dotyczących 
zabezpieczeń. 

 
9.8. Klauzula zniesienia regresu 

Wykonawca rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do 
Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, pracowników Morskiej 
Służby Poszukiwania i Ratownictwa i osób, za których działania Morska Służba 
Poszukiwania i Ratownictwa ponosi odpowiedzialność. Za pracownika uważa 
się osobę zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, umowy o pracę, a także mianowania, powołania lub wyboru. 
Wykonawca zachowuje prawo regresu, jeżeli sprawca wyrządził szkodę 
umyślnie. Ciężar dowodu działania umyślnego spoczywa na Wykonawcy. 

 
9.9. Klauzula ubezpieczenia kosztów uprz ątnięcia pozostało ści po szkodzie 

Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia mienia, wszelkie  
udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie                      
z kosztami rozbiórki /demontażu (i ponownego montażu pozostałości 
nadających się do dalszego użytku), utylizacji, złomowania, usunięcia 
rumowiska, oszalowania lub umocnienia oraz wywiezienia pozostałości, 
poniesione lub konieczne do poniesienia przez Zamawiającego w związku ze 
zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego pokryciem w ramach 
umowy ubezpieczenia. 
Są to koszty niezależne od sumy ubezpieczenia/limit ponad sumę 
ubezpieczenia i wynoszą 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  
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Koszty z przedmiotowej klauzuli będą realizowane w pierwszej kolejności przed 
kosztami w ramach sumy ubezpieczenia. 

 

9.10. Klauzula daty składki 
Dniem zapłaty składki (lub pierwszej raty składki) jest dzień złożenia dyspozycji 
przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki (pierwszej raty składki), o ile 
stan środków na rachunku bankowym ubezpieczającego pozwalał na 
zrealizowanie płatności. Nieopłacenie składki (lub pierwszej raty składki) 
upoważnia Wykonawcę do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim 
wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 
dni od daty doręczenia (nieopłacenie składki lub jej pierwszej raty nie powoduje 
automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej).  

 
9.11. Klauzula katastrofy budowlanej 

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane katastrofą budowlaną bez 
względu na to, czy katastrofa budowlana dotyczy mieniabędącego własnością 
Zamawiającego, czy osoby trzeciej. Definicję katastrofy budowlanej przyjmuje 
się zgodnie z definicją Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. 2013 r. 1409 z późń. zm.). 
Limit odpowiedzialności do pełnej sumy ubezpieczenia mienia. 

 
9.12.  Klauzula ochrony w przypadku niedopełnienia obowi ązków 

Jeżeli Zamawiający nie dopełnił obowiązków określonych w umowie 
ubezpieczenia, a i ich niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody lub jej 
rozmiar, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub 
części, tylko w wypadku, kiedy nie dopełnienie obowiązku było wynikiem winy 
umyślnej Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 
 

9.13. Automatyczne pokrycie nowych lokalizacji 
Mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach, objęte zostaje automatycznie 
ochroną ubezpieczeniową. 
Ochrona ubezpieczeniowa dla nowopowstałych lokalizacji rozpoczyna się 
automatycznie: 

a) w pierwszym dniu obowiązywania kontraktu najmu itp. dla budynków lub 
pomieszczeń najmowanych przez Zamawiającego, 

b) w pierwszym dniu po podpisaniu umowy kupna itp. i formalnym przejściu 
własności nieruchomości na Zamawiającego w przypadku zakupu nowych 
nieruchomości, 

c) w pierwszym dniu po podpisaniu i przekazaniu stosownego protokołu 
zdawczo-odbiorczego dla nowowybudowanych lub wyremontowanych 
budynków, odbieranych przez Zamawiającego. 

 
10. Klauzule fakultatywne  – brak akceptacji nie sp owoduje odrzucenia oferty, 

ma jednak że wpływ na jej ocen ę 
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Wykupienie franszyzy redukcyjnej dla szkód w przenośnym sprzęcie elektronicznym 
używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie całego świata – 5 pkt 
 
III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

 
1. Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej, kontraktowej (w tym 
zbiegu roszczeń) wraz z konsekwentnymi stratami finansowymi Zamawiającego, 
jego obecnych i byłych pracowników oraz pełnomocników i innych, a także inne 
osoby za których działalnie lub zaniechanie odpowiedzialna jest Morska Służba 
Poszukiwania i Ratownictwa, w związku z prowadzeniem działalności oraz 
posiadaniem lub użytkowaniem mienia własnego oraz obcego, w tym 
nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń. 

 
Ochrona powinna dotyczyć odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich 
z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności lądowo-biurowej 
z wyłączeniem ryzyk morskich (tj. związanych z posiadaniem i eksploatacją 
jednostek pływających oraz wykonywaniem zadań poszukiwania i ratowania 
życia na morzu) objętych odrębnym ubezpieczeniem. 

 
z włączeniem: 

1.1. odpowiedzialności cywilnej najmującego rzeczy ruchome; 
1.2. odpowiedzialnościcywilnej za szkody wyrządzone poszkodowanym przez 

podwykonawców Zamawiającego (bez obowiązku sporządzania listy 
podwykonawców oraz okazywania dwustronnie parafowanej umowy); 

1.3. odpowiedzialności cywilnej za szkody w nieruchomościach (wszystkie zdarzenia) 
osób trzecich, z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy 
użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowywania lub innej umowy 
o podobnym charakterze;   

1.4. odpowiedzialności cywilnej wobec pracowników z tytułu wypadków przy pracy - 
OC pracodawcy (szkody osobowe i rzeczowe).  
Definicja pracownika rozumianego jako osoba fizyczna obejmuje wszystkie 
możliwe formy zatrudnienia dopuszczone przez kodeks pracy jak i wszelkie 
formy umów cywilnoprawnych (np. zlecenie, kontrakty menedżerskie, 
jednoosobowa działalność gospodarcza wyłącznie na rzecz Zamawiającego). Za 
pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu 
Zamawiający powierzył wykonywanie pracy. 
Wypłata środków z ZUS nie będzie traktowana jako franszyza od odszkodowania 
zasądzonego od Zamawiającego.  
Ochrona nie może zawierać wyłączeń związanych z używaniem maszyn lub 
urządzeń o niewłaściwych parametrach lub w złym stanie technicznym; 

1.5. odpowiedzialności cywilnej za szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu 
samochodów i innych pojazdów należących do pracowników Zamawiającego;  



 19 

1.6. odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio 
z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu 
jakichkolwiek substancji związanych z przypadkową emisją substancji 
niebezpiecznych dla środowiska, również wyrządzone przez pojazdy 
podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
wyłącznie w art. 38 ust. 1, pkt 4  (tj. zanieczyszczenie lub skażenie środowiska) 
Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz.U. 2003 nr 124 
poz.. 1152 z późn. zm.); 

1.7. odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone na skutek rażącego 
niedbalstwa i winy umyślnej pracowników i podwykonawców; 

1.8. odpowiedzialności cywilnej organizatora konferencji, imprez, np. kulturalnych, 
sportowych, sportowo-rekreacyjnych, artystycznych, rozrywkowych, 
okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu 
organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – 
bez obowiązku każdorazowego zgłaszania; 

1.9. odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe wskutek utraty, zniszczenia, 
zagubienia dokumentów należących do osób trzecich, w tym pokrycie kosztów 
odtworzenia dokumentów poniesionych przez osoby trzecie; 

1.10. odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez pojazdy 
niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, 
będące w posiadaniu lub użytkowaniu Zamawiającego; 

1.11. odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych 
Pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

 
2. Czasowy zakres ochrony 

 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, które wystąpiły w okresie 
ubezpieczenia. 
 

3. Zakres terytorialny: Cały świat bez USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. 
 

4. Suma gwarancyjna  
500.000,00 zł (słownie zł: pięćset tysięcy) na jedno i 1.000.000,00 zł (słownie zł: 
jeden milion) na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z uwzględnieniem 
limitów wymienionych w punkcie 5 (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia). 
 

5. Limity odpowiedzialno ści oraz system odszkodowawczy 
 

Tabela 1. Limity odpowiedzialno ści w poszczególnych klauzulach  

L.p.  Rodzaj maj ątku/ryzyka  

Limit odpowiedzialno ści na 
jedno i wszystkie zdarzenia 

w rocznym okresie 
ubezpieczenia (w zł)  

1 OC pracodawcy 500.000,00 zł 
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Tabela 1. Limity odpowiedzialno ści w poszczególnych klauzulach  

L.p.  Rodzaj maj ątku/ryzyka  

Limit odpowiedzialno ści na 
jedno i wszystkie zdarzenia 

w rocznym okresie 
ubezpieczenia (w zł)  

2 Wina umyślna pracowników, podwykonawców 500.000,00 zł 
3 Utrata, zniszczenie dokumentów 50.000,00 zł 

 
Pozostałe rozszerzenia opisane w zakresie ochrony do pełnej wysokości sumy 
gwarancyjnej. 
 

5.1. Umowa  podlega  prawu  polskiemu. Wszelkie  spory  sądowe  rozstrzygane  
będą  w  sądzie powszechnym właściwym dla  miejsca  siedziby  
Zamawiającego. 

5.2. Jeżeli Wykonawca na bazie otrzymanych informacji zawarł umowę 
ubezpieczenia wszelkie inne informacje wpływające na odpowiedzialność 
Wykonawcy uważa się za nieistotne. W przypadku ujawnienia istotnej zmiany 
prawdopodobieństwa wypadku i zastosowania wypowiedzenia umowy na 
podstawie art. 816 Kodeksu Cywilnego, składka ubezpieczeniowa podlega 
rozliczeniu według dotychczasowego poziomu i stawek za czas trwania 
odpowiedzialności i wykorzystany okres ubezpieczenia, licząc od początku 
trwania umowy do dnia ustania odpowiedzialności Wykonawcy. Rozliczenie 
należnej składki za czas trwania odpowiedzialności nastąpi według systemu pro 
rata temporis.  

 
6. Franszyzy 

 
Franszyza integralna : brak 
Franszyza redukcyjna : brak 
 

7. Definicja szkody 
 

7.1. Przez „szkodę osobową” rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój 
zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby 
osiągnąć, gdyby szkody nie doznał. 

7.2. Przez „szkodę rzeczową” rozumie się utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, 
w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby 
nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 

7.3. Przez „czyste straty finansowe” rozumie się straty nie wynikające ze szkody na 
mieniu ani na osobie. 

 
8. Postanowienia i klauzule dodatkowe 

 
8.1.  Klauzula obowi ązek obrony przed roszczeniami 

W granicach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca ma obowiązek 
dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej oraz podjęcia decyzji o uznaniu 
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roszczenia i wypłacie odszkodowania albo prowadzenia obrony 
ubezpieczonego/ubezpieczającego przed nieuzasadnionym roszczeniem.  

 
8.2.  Klauzula daty składki 

Dniem zapłaty składki (lub pierwszej raty składki) jest dzień złożenia dyspozycji 
przelewu kwoty należnej z tytułu opłaty składki (pierwszej raty składki); o ile stan 
środków na rachunku bankowym ubezpieczającego pozwalał na zrealizowanie 
płatności; nieopłacenie składki (lub pierwszej raty składki) upoważnia 
Wykonawcę do odstąpienia od umowy ubezpieczenia po uprzednim wezwaniu 
do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni od daty 
doręczenia (nieopłacenie składki lub jej pierwszej raty nie powoduje 
automatycznego wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej).  

 

8.3. Klauzula zniesienia regresu  
Wykonawca rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do 
Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, pracowników Morskiej 
Służby Poszukiwania i Ratownictwa i osób, za których działania Morska Służba 
Poszukiwania i Ratownictwa ponosi odpowiedzialność. Za pracownika uważa się 
osobę zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
umowy o pracę, a także mianowania, powołania lub wyboru. Wykonawca 
zachowuje prawo regresu, jeżeli sprawca wyrządził szkodę umyślnie. Ciężar 
dowodu działania umyślnego spoczywa na Wykonawcy. 

 
8.4.  Klauzula ograniczenia wypłaty odszkodowania 

Odmowa lub ograniczenie wypłaty odszkodowania przez Wykonawcę ze 
względu na niedopełnienie obowiązków zawartych w umowie, może mieć 
zastosowanie tylko w przypadku, kiedy niedopełnienie to miało bezpośredni 
wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody. 
Ograniczenie nie może przekraczać stopnia, w jakim niedopełnienie obowiązku 
wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody. 

 
8.5.  Klauzula ochrony w przypadku niedopełnienia o bowi ązków 

Jeżeli ubezpieczający nie dopełnił obowiązków określonych w umowie 
ubezpieczenia, a i ich niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody lub jej 
rozmiar, Wykonawca może odmówić wypłaty odszkodowania w całości lub 
części, tylko w wypadku, kiedy nie dopełnienie obowiązku było wynikiem winy 
umyślnej Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 
 

9. W granicach swojej odpowiedzialno ści odszkodowawczej Wykonawca 
będzie zobowi ązany do: 

9.1. zwrotu kosztów zastosowania przez Zamawiającego po zajściu wypadku 
ubezpieczeniowego środków w celu zmniejszenia rozmiarów objętej 
ubezpieczeniem szkody, jeżeli były one celowe, chociażby okazały się 
bezskuteczne; 
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9.2. zapłacenia kosztów pomocy prawnej, tj. m.in.: wynagrodzenie adwokatów 
i radców prawnych, należności biegłych i świadków, koszty sądowe, inne koszty 
ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności Zamawiającego, oraz 
koszty podróży z tym związane. Koszty pomocy prawnej obejmować będą 
również wymienione koszty powstałe w postępowaniu administracyjnym, a także 
w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym, jeżeli mają one związek 
z ustaleniem odpowiedzialności Zamawiającego za szkodę objętą 
ubezpieczeniem. 

 
10. Jeżeli Warunki Ubezpieczenia w jakimkolwiek zapisie: 
10.1. stanowią, iż w przypadku samodzielnego uznania i / lub zaspokojenia roszczenia 

poszkodowanego przez Zamawiającego, ubezpieczyciel będzie zwolniony 
z obowiązku świadczenia; 

10.2. uzależniają udzielanie ochrony ubezpieczeniowej (lub zwalniają ubezpieczyciela  
z odpowiedzialności) od realizacji zaleceń Wykonawcy dotyczących okoliczności 
szczególnie niebezpiecznych;  

10.3. przewidują, że Zamawiający jest zobowiązany podawać znane sobie 
okoliczności lub zmianę tychże okoliczności, o które Wykonawca zapytywał 
przed zawarciem umowy ubezpieczenia; 

10.4. przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za 
szkody wyrządzone osobom bliskim wobec osób objętych ubezpieczeniem; 

10.5. wyłączają odpowiedzialność za szkody powstałe podczas lub wskutek 
przeprowadzanych prac modernizacyjnych, montażowych, wykończeniowych 
budowlanych, remontowych, itp. także z użyciem wszelkiego rodzaju maszyn i 
urządzeń powodujących drgania/wibracje; 

10.6. wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek 
naruszenia przepisów (np. p.poż, bhp, branżowe); 

to takie zapisy nie maj ą zastosowania. 
 

11. Klauzule fakultatywne  – brak akceptacji nie sp owoduje odrzucenia oferty, 
ma jednak że wpływ na jej ocen ę. 

 
Podniesienie sumy gwarancyjnej do 1 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki 
w okresie ubezpieczenia – 5 pkt 

 


