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Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu Zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) zawiera informacje dotyczące:

W ramach CZĘŚCI A ZAMÓWIENIA
I.
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
II.
Ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych
III.
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
IV.
Ubezpieczenia mienia w transporcie
V.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
VI.
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
VII. Ubezpieczenia kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dla pracowników
zamawiającego podczas delegacji zagranicznych
W ramach CZĘŚCI B ZAMÓWIENIA
VIII. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym
IX.
Ubezpieczenie auto-casco
X.
Ubezpieczenie
następstw
nieszczęśliwych
wypadków
powstałych
w
związku
z użytkowaniem pojazdów mechanicznych
XI.
Ubezpieczenie Assistance
W ramach CZĘŚCI C ZAMÓWIENIA
XII. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (zawodowe) przewoźnika drogowego
W ramach CZĘŚCI D ZAMÓWIENIA
XIII. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora drona

Informacje dotyczące wszystkich części:
XIV. Postanowień wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń
XV. Szkodowość
XVI. Informacje o ryzyku
XVII. Wykaz pojazdów
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I.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK – ALL RISKS
(dot. CZĘŚCI A)

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym)
Muzeum Śląskiego, mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy
ubezpieczenia oraz inne mienie według OPZ.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

2

3
3.1

3.2

3.3

Majątek trwały, w szczególności:
budynki – obejmujące przyłącza wodno–kanalizacyjne i ciepłownicze oraz infrastrukturę
wewnętrzną obejmującą min. okablowanie, sieć internetową, elementy stałe wbudowane
i złączone na stałe z substancją budynku, w tym podłogi, rynny, zabudowy, armatura sanitarna,
szklane elementy tworzące ściany zewnętrzne, wewnętrzne, świetliki, dachy, pokrycie elewacji
budynków, elementy małej architektury przynależące do budynków,
budowle – w szczególności infrastruktura zewnętrzna, nawierzchnie piesze i drogowe, garaże,
ogrodzenia, mała architektura i jej elementy, fontanny, ławki, rzeźby, kompozycje
przestrzenne, instalacje artystyczne zewnętrzne i wewnętrzne, place, elementy stałe,
iluminacja świetlna stała i czasowa, kolektory deszczowe, elementy instalacji prądu, gazu,
wody, ogrzewania, słupy oświetleniowe, bramy i inne – nie dopuszcza się wprowadzenia
ograniczenia zakresowego ani limitowego,
nakłady adaptacyjne (inwestycyjne) – rozumiane, jako nakłady w mieniu poniesione przez
Ubezpieczonego/Ubezpieczającego w obcych środkach trwałych (w mieniu najmowanym i
administrowanym) jak i własnych środkach trwałych wskutek zwiększeń wartości, a związane
m.in. z wykończeniem, modernizacją, remontem generalnym obiektów o ile nie zostały
uwzględnione w sumie ubezpieczenia,
maszyny, urządzenia, wyposażenie – w tym również sprzęt elektroniczny nie ubezpieczony w
ryzku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny,
pomiarowy, sportowy, wózki widłowe, pomoce naukowe, liny, narzędzia i maszyny, eksponaty
wystawiennicze, makiety, stoiska, instrumenty muzyczne, elementy promocyjne, rekwizyty,
eksponaty, zabytki (w ich wartościach wynikających z prowadzonej ewidencji lub wycen),
meble i pozostałe wyposażenie a także dzieła sztuki, anteny i maszty telewizyjne, satelitarne,
przekaźnikowe, hale namiotowe, sceny estrady i inne,
Środki obrotowe w tym m.in. materiały i przyrządy do bieżącej działalności, środki czystości,
towary wytworzone w celach sprzedaży, materiały promocyjne, pomoce edukacyjno–
kulturalne, materiały w przerobie, wyroby gotowe, zapasy, opakowania oraz zmagazynowane,
nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty, urządzenia, części zapasowe i narzędzia oraz
archiwa, środki służące do pracy dydaktycznej, naukowej i edukacyjnej, materiały pomocnicze
itp.
Pozostały majątek
wartości pieniężne (w szczególności: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle,
gwarancje i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, zbiory numizmatyczne i inne
walory w wartościach nominalnych np. bilety, w lokalu w pomieszczeniu kasowym,
transporcie),
mienie osób trzecich i mienie powierzone, w tym dzieła sztuki i muzealia; mienie
pozostawione w szatniach i schowkach, mienie przyjęte przez Zamawiającego do przechowania
lub wykonania prac konserwacyjnych,
szyby i inne przedmioty szklane w tym w szczególności: szyby okienne i drzwiowe, szyby
specjalne tj. szyby antywłamaniowe i przeciwpożarowe, płyty szklane warstwowe i inne,
oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad oraz
gablot reklamowych, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, tablice
reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., neony, reklamy
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świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, witraże, lustra wiszące, stojące i wmontowane w
ścianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian,
3.4 środki niskocenne, mienie poza ewidencją gdzie indziej niesklasyfikowane,
3.5 muzealia (mienie o charakterze zabytkowym i/lub artystycznym),
3.6 dokumenty i zbiory archiwalne w tym zbiory biblioteczne, księgozbiory,
3.7 pomoce artystyczne materiały promocyjne w tym, instrumenty muzyczne, kostiumy, środki
inscenizacji, sprzęt audiowizualny i inny wykorzystywany podczas imprez, targów, wystaw,
festiwali,
3.8 mienie pracownicze.
3.9 Postanowienia dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia
a)
Ubezpieczeniem objęte zostaje mienie stanowiące własność Zamawiającego oraz mienie nie
stanowiące własności Zamawiającego (m.in. mienie osób trzecich również bez tytułu
prawnego, mienie najmowane, leasing, mienie osobiste pracowników).
b)
Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez
konieczności powiadamiania ubezpieczyciela.
c)
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w tym
mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do
użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia, z zastrzeżeniem
poniższych warunków:

ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi,

wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji;

środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe)
utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia.
d)
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również budynki i budowle, których części znajdują się
poniżej poziomu gruntu, oraz znajdujące się w nich mienie. Ubezpieczyciel nie ograniczy
ochrony w tym zakresie.
4.
Zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody polegających na utracie, zniszczeniu lub
uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli
Ubezpieczającego zdarzenia, o ile nie zostało ono wyłączone na podstawie poniższych
akceptowalnych wyłączeń (4.1).
4.1
Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
4.1.1 stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji,
przewrotu, powstania),
4.1.2 zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów, z zastrzeżeniem
postanowień i limitu określonego w pkt. 8.1 (500 000,00 zł),
4.1.3 konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej,
4.1.4 aktów terroryzmu, z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu
(12.23) (1 000 000,00 zł),
4.1.5 spowodowane energią jądrową, promieniowaniem jonizacyjnym oraz skażeniem
radioaktywnym,
4.1.6 wyrządzone umyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa, z zastrzeżeniem Klauzuli
reprezentantów (12.1),
4.1.7 wybuchu (eksplozji) wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych,
eksploatacyjnych,
4.1.8 awarii (mechanicznej bądź elektrycznej), z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego
w pkt 8.5 (100 000 zł),
4.1.9 zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu z zastrzeżeniem postanowień
i limitu określonego w pkt. 8.3 (50 000,00 zł),
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4.1.10 systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia,
4.1.11 stopniowej utracie pierwotnych właściwości ubezpieczonego mienia wskutek naturalnego
zużycia,
4.1.12 katastrofy budowlanej, polegającej na pękaniu, zawaleniu się lub osiadaniu i zapadaniu
budynków i budowli z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli katastrofy
budowlanej (12.18) (limit: 10 000 000,00 zł),
4.1.13 powstałe wskutek kradzieży mienia, za wyjątkiem kradzieży z włamaniem oraz rabunku,
z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt 7 oraz w zakresie kradzieży zwykłej
określonej pkt 7.2 (kradzież zwykła limit 20 000,00 zł),
4.1.14 działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej,
4.1.15 oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy,
4.1.16 przerwy w dostawie mediów,
4.1.17 wadami konstrukcyjnymi lub projektowymi,
4.1.18 nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania i nośników informacji,
4.1.19 działania pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, promieni laserowych lub
maserowych;
4.1.20 poddania w procesie technologicznym ubezpieczonego mienia działaniu ognia lub ciepła,
4.1.21 korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego zużycia, pogarszania się jakości
lub starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją,
4.1.22 osunięcia lub zapadnięcia się ziemi – bezpośrednio spowodowanego działaniem człowieka;
4.1.23 modyfikacji genetycznych,
4.1.24 utraty, uszkodzenia lub zniekształcenia danych lub oprogramowania, w szczególności
polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane
zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na
niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub
wbudowanych układów scalonych; jeżeli w następstwie ww. zdarzeń wystąpił pożar lub
wybuch Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki tych zdarzeń,
4.1.25 w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania,
magazynowania lub eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu, jeżeli miało to wpływ
na powstanie lub zwiększenie szkody,
4.1.26 spowodowane niedoborami ujawnionymi dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji,
4.1.27 testów i prób gorących. Przez próby gorące należy rozumieć testowanie ubezpieczonego
obiektu pod pełnym obciążeniem lub ruch próbny z użyciem mediów. Dla urządzeń
wytwarzających lub przetwarzających prąd, próbami gorącymi jest podłączenie ich do siebie
lub innego źródła zasilania,
4.1.28 szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych
w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to
wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar,
4.1.29 szkód wyrządzonych przez wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie oraz ataki
hakerskie,
4.1.30 szkody powstałe na skutek zalania od podłoża w mieniu, które niezgodnie
ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania, magazynowania było składowane
bezpośrednio na podłodze.
5
Ubezpieczyciel pokrywa niżej wymienione koszty:
5.1 W ramach sum ubezpieczenia:
5.1.1 Koszty wynikające z przeprowadzonej akcji ratowniczej (gaśniczej/wyburzeniowej/innej tego
rodzaju interwencji również gdy nie wystąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem lecz
interwencja była uzasadniona) oraz zanieczyszczenia/skażenia mienia,
5.1.2 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego
zagrożenia działaniem zdarzenia objętego umową ubezpieczenia,
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5.1.3 koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami
rozbiórki, oczyszczania gleby, demontażu części niezdatnych do użytku, kosztami związanymi
z usunięciem awarii przyłączy mediów, w tym koszty poszukiwania awarii lub miejsca wycieku,
5.1.4 konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody,
5.2 W razie wyczerpania sum ubezpieczenia w odniesieniu do ww. kosztów (pkt. 5.1.1-5.1.4
powyżej), koszty te będą pokrywane w ramach klauzuli kosztów dodatkowych i przewidzianego
dla klauzuli (ponad sumę ubezpieczenia) limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
5.3 Ubezpieczyciel pokrywa również:
5.3.1 koszty dodatkowe w odniesieniu do szkód w przedmiotach szklanych itp. - koszty demontażu
oraz montażu, koszty transportu, koszty znaków reklamowych i informacyjnych, koszty
ustawienia i rozebrania rusztowań, koszty użycia dźwigu lub innych urządzeń, koszty pokrycia
folią antywłamaniową lub podobną substancją, koszty wykonania usług ekspresowych itp. w
ramach limitu odpowiedzialności na ryzyko stłuczenia i pęknięcia szyb – w ramach limitu na
szyby,
5.3.2 koszty ponownego napełniania urządzeń gaśniczych – limit odpowiedzialności 20 000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
5.3.3 dodatkowe koszty działalności po szkodzie, w tym koszty przeniesienia do innej lokalizacji,
koszty użytkowania pomieszczeń, lokali zastępczych itp. - limit odpowiedzialności 100 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
5.3.4 koszty naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów, urządzeń, zbiorników
będących częścią instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych urządzeń i
instalacji technologicznych będących (lub mogących być) przyczyną powstania szkody – limit
odpowiedzialności 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
5.3.5 koszty odtworzenia/osuszania dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną
zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie
wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań) - limit odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
6
6.1
6.2

6.3

Sumy ubezpieczenia (system, sposób ustalania i przedmiotowe limity odpowiedzialności,
zabezpieczenia, podatek VAT)
Sumy ubezpieczenia – sumy ubezpieczenia bez VAT.
Dla sum określonych w systemie sum stałych, aktualizacja sum ubezpieczenia będzie możliwa
przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych lub w trakcie okresu ubezpieczenia. W przypadku
gdy na skutek aktualizacji sumy ubezpieczenia wzrosną do 5% Zamawiający nie będzie
zobligowany do zapłaty składki, a Wykonawca zaakceptuje i przyjmie do ubezpieczenia
zaktualizowane wartości.
Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w zakresie all risks
Przedmiot Ubezpieczenia
Suma Ubezpieczenia
Suma wg
(PLN) bez VAT
(ubezpieczenie w systemie sum stałych)

Budynki i budowle

231 039 122,90

SS, KB

Maszyny, urządzenia, wyposażenie

14 155 782,53

SS, KB

Muzealia

16 133 260,00

SS, KB

RAZEM

261 328 165,53

x
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Przedmiot Ubezpieczenia

Suma Ubezpieczenia
(PLN)

(ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko)
Środki obrotowe
Mienie pracownicze
Mienie osób trzecich i mienie powierzone

Suma wg

100 000,00

PR, CZ/KW

30 000,00

PR, WRz

25 922 900,00

PR, O

Wartości pieniężne

100 000,00

PR, WN

Nakłady adaptacyjne (inwestycyjne)

100 000,00

PR, O

Środki niskocenne, mienie poza ewidencją

100 000,00

PR, O

Pomoce artystyczne, materiały promocyjne

100 000,00

PR, O

Dokumenty i zasoby archiwalne

100 000,00

PR, O

Szyby i inne przedmioty szklane

300 000,00

PR, O

1 000 000,00

PR, O

50 000,00

PR, O

Przezorna suma ubezpieczenia
Zieleń – stanowiąca trwałe elementy zagospodarowania
terenu wokół budynków (roślinność, rabaty z kwiatami,
krzewy, drzewka) oraz na budynkach (zieleń
ekstensywna na dachach)
RAZEM
SS - system sum stałych
PR - system za pierwsze ryzyko
O - wartość odtworzeniowa
KB - wartość księgowa brutto
CZ/KW - cena zakupu/ koszt wytworzenia
WN - wartość nominalna
WR - wartość rynkowa
WRz – wartość rzeczywista

27 902 900,00

x

7. Minimalne limity odpowiedzialności w ryzykach kradzieżowych – limity podane poniżej
dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń

Przedmiot ubezpieczenia
Maszyny i urządzenia, wyposażenie,
muzealia, pozostałe składniki mienia,
mienie obrotowe oraz inne mienie
ubezpieczone w zakresie all risk
Wartości pieniężne

7.1
7.2
7.3
7.4

Limit odpowiedzialności (w PLN)
2 500 000,00
(lecz nie więcej niż suma ubezpieczenia/limit
odpowiedzialności określony w zakresie all risk)
KR/W
R
R/T

100 000,00
100 000,00
100 000,00

Na ryzyka kradzieżowe składają się: kradzież z włamaniem (KR/W), rabunek (R), rabunek w
transporcie (R/T).
Zakresem ubezpieczenia objęta zostaje kradzież zwykła z limitem 20 000,00 zł.
Zakresem ubezpieczenia objęta zostaje dewastacja w związku z jakimkolwiek ryzykiem
kradzieżowym do wysokości limitów odpowiedzialności w ryzykach kradzieżowych.
Wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone w systemie na pierwsze ryzyko.
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7.5
7.6

7.7

7.8

We wszystkich ryzykach kradzieżowych następuje konsumpcja limitów odpowiedzialności po
wypłacie odszkodowania.
Kradzież z włamaniem i rabunek wartości pieniężnych - gotówki jak również innych walorów
pieniężnych o charakterze nominalnym (druki, bilety, itp.), bez konieczności stosowania
zabezpieczenia dla 0,3 j.o.
Koszty naprawy zabezpieczeń w związku z realizacją jakiegokolwiek ryzyka kradzieżowego
oraz dewastacji do wysokości limitów odpowiedzialności, koszty obejmują w szczególności
naprawę lub wymianę uszkodzonych lub zniszczonych drzwi, zamków, okien, ścian, framug oraz
systemów zabezpieczających w tym systemów monitoringu itp.
Akceptacja posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, w
odniesieniu do mienia znajdującego się na zewnątrz jako wystarczające uznaje się
zabezpieczenie uniemożliwiające kradzież mienia bez użycia siły i narzędzi.

8.
8.1
8.2

Pozostałe limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia
Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty – limit 500 000,00 zł.
Przepięcia w treści zgodnej z Klauzulą przepięć (12.20) – przepięcia spowodowane
wyładowaniem atmosferycznym do wysokości sumy ubezpieczenia, dla pozostałych limit
200 000,00 zł.
8.3 Zalania w wyniku stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów
dachowych lub innych elementów budynku – limit 50 000,00 zł.
8.4 Nagłe działanie cieczy (w szczególności wody) wskutek wylewu wód podziemnych a także
występującej w innych stanach skupienia pod postacią pary wodnej, śniegu, wilgoci a także
szkody spowodowane mrozem – limit 200 000,00 zł.
8.5 Włączenie do ochrony ubezpieczeniowej szkód powstałych w wyniku awarii maszyn i urządzeń
z limitem odpowiedzialności 100 000,00 zł, w tym łącznie z kosztami oraz usunięcia awarii w
celu zapobieżenia szkodzie.
8.6 Dewastacja tzw. czysta (nie związana z kradzieżą), w tym graffiti 20 000,00 zł – limit
500 000,00 zł.
8.7 Dewastacja (szkody w zieleni) – limit 10 000,00 zł.
8.8 Szkody w sieciach i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych pod
warunkiem, że są w posiadaniu Zamawiającego oraz znajdują się nie dalej niż 100 m od
ubezpieczanej lokalizacji.
8.9 Dewastacja mienia (w tym graffiti z podlimitem 20 000,00 zł) w związku z kradzieżą lub bez
takiego związku oraz kradzież lub rabunek elementów stałych budynków i budowli
z uwzględnieniem elementów znajdujących się na zewnątrz, ogrodzeń, bram, obiektów małej
architektury i infrastruktury, placów, tablic informacyjnych i innych budowli oraz pozostałego
mienia Zamawiającego, które ze względu na swoją specyfikę znajduje się na zewnątrz do limitu
50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
8.10 Ryzyko stłuczenia i pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych (w rozumieniu pkt. 3.3) limit odpowiedzialności: 300 000,00 zł. Ustanawia się sublimit na szkody estetyczne (takie jak
np. zarysowanie, zadrapanie, odpryśnięcie) w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia. Ubezpieczenie nie obejmuje:
a.
szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
b.
szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
c.
szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź
zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
d.
szyb w pojazdach i środkach transportowych.
8.11 Szkody w namiotach/scenach – limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
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9.
Postanowienia dodatkowe:
9.1 Wypłata odszkodowania
9.1.1 Odszkodowania wypłacane będą:



w przypadku budynków i budowli – w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej
kosztorysem, fakturami i rachunkami, który uwzględni m.in. zakres uszkodzonych elementów,
konieczność przeprowadzenia dodatkowych, niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw,
dotychczasową technologię, konstrukcję, wymiary, standardy wykończenia, takie same lub
najbardziej zbliżone materiały itp. Dla budynków i budowli wpisanych do rejestru zabytków
odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy z uwzględnieniem zaleceń konserwatora
zabytków dotyczących sposobu naprawy i wymaganych materiałów,



w przypadku maszyn, sprzętu i urządzeń - w
pełnej wysokości poniesionej szkody
potwierdzonej fakturami lub rachunkami, obejmującej m.in. wartość kosztów zakupu, albo
naprawy mienia takiego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach,



dodatkowo pokrywane będą koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu,
demontażu, montażu, których poniesienie jest niezbędne w celu odtworzenia mienia,



w przypadku mienia ubezpieczonego według wartości początkowej brutto lub wartości
odtworzeniowej Ubezpieczyciel nie będzie potrącał kwot wynikających ze zużycia
technicznego, ani stosował współczynników lub procentowych wskaźników zużycia/uszkodzenia
mienia, mogących mieć wpływ na obniżenie wysokości odszkodowania wyliczonej zgodnie z
powyższymi zapisami. Granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela może być wyłącznie wartość
odtworzeniowa/ księgowa brutto zniszczonego lub uszkodzonego mienia (zarówno przy szkodzie
częściowej, jak i całkowitej).
9.1.2 Mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym (muzealia, dzieła sztuki, eksponaty, zbiory
biblioteczne, itp.) odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy/reprodukcji lub też
zakupu innych dzieł o podobnej lub zbliżonej tematyce bez konieczności odtworzenia – wg
decyzji Ubezpieczonego. Górną granicą odpowiedzialności Wykonawcy jest suma ubezpieczenia
danego mienia lub określony limit.
9.1.3 Mienie osób trzecich, mienie powierzone oraz środki niskocenne i poza ewidencją – za
odszkodowanie przyjmuje się koszt naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu
identycznego lub zbliżonego parametrami mienia.
9.1.4 Mienie pracownicze – za odszkodowania przyjmuje się koszt naprawy uszkodzonego mienia lub
koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami mienia.
9.1.5 Wypłata odszkodowani - bez VAT.
10. Miejsce ubezpieczenia
10.1 Nieruchomości i ruchomości – miejsca prowadzenia działalności
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na terenie RP.
10.2 Dzieła sztuki, muzealia oraz mienie wykorzystywane na potrzeby zagranicznych wystaw –
teren Europy.
11. Franszyzy i udziały własne
11.1 Franszyza integralna:





stłuczone przedmioty szklane: zniesiona,
dla ryzyk kradzieżowych oraz dewastacji: zniesiona,

pozostałe: 100,00 zł.
11.2 Franszyza redukcyjna: brak.
11.3 Udziały własne: brak.
12. Klauzule obligatoryjne
12.1 Klauzula reprezentantów Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego
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12.2

12.3

12.4




12.5

niedbalstwa Ubezpieczonego przy czym przez Ubezpieczonego rozumie się Dyrektora Muzeum i
jego Zastępców. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub
rażącym niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób za które
odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że nowo uruchamianie
przez Ubezpieczającego nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej będą
automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Termin zgłaszania
dla nowych lokalizacji spoza obszaru działania Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty
utworzenia placówki. Standard zabezpieczeń ppoż. i przeciwkradzieżowych odpowiadać będzie
analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności.
Klauzula rezygnacji z regresu
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel
rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do podmiotów
powiązanych z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym (Zamawiającym) oraz ich pracowników,
chyba że szkodę wyrządzono umyślnie.
Klauzula ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia określonych w niniejszym zapytaniu, ostatecznej wersji oferty Ubezpieczyciela,
a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku
z prowadzeniem robót budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnych w mieniu
będącym:
przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności,
przedmiotem robót budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnych (wartość
wykonanych prac oraz materiałów) do kwoty 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że realizacja robót budowlanomontażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz
roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego
w obiektach oddanych do użytkowania /eksploatacji.
Klauzula kosztów dodatkowych
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty z limitem
odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na jedno i na wszystkie
zdarzenia w okresie trwania umowy ubezpieczenia:

 koszty wynikające z przeprowadzonej akcji ratowniczej (gaśniczej/wyburzeniowej/innej
tego rodzaju interwencji również gdy nie wystąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem lecz
interwencja była uzasadniona) oraz koszty wynikające ze zniszczenia/skażenia lub utraty
mienia (w tym mienia osób trzecich w rozumieniu przepisów praca), powstałe na skutek
akcji ratowniczej lub w związku z likwidacją skutków zdarzenia,

 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego
bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia objętego umową ubezpieczenia,

 koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami
rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku, kosztami związanymi z usunięciem
awarii przyłączy mediów, w tym koszty poszukiwania awarii lub miejsca wycieku,

 koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia,
 koszty wynikające ze zniszczenia lub utraty mienia (w tym mienia osób trzecich), powstałe
na skutek akcji ratowniczej lub w związku z likwidacją szkody,
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 koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami
rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku, kosztami związanymi z usunięciem
awarii przyłączy mediów, w tym koszty poszukiwania awarii lub miejsca wycieku,

 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego
bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia,

 koszty związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiarów szkody łącznie z
kosztami przekwaterowania osób i mienia (jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały
się nieskuteczne),

 zwiększone koszty odtworzenia maszyn, materiałów archiwalnych (np. osuszanie,
renowacja) wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich
ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem,

 konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców, ekspertów, architektów, inżynierów
poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego związane z ustaleniem zakresu i
rozmiaru szkody,

 koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu
ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem, że takie koszty są
poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach podlegającą
odszkodowaniu,

 koszty związane ze złomowaniem, usunięciem rumowiska, rozłożeniem, rozmontowaniem,
osuszeniem, demontażem, montażem składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia,

 koszty określone w klauzuli mają zastosowanie także w sytuacji, gdy do szkody doszło w
związku z prowadzonymi pracami remontowymi, konserwatorskimi oraz budowlanymi
powstałymi na skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową również w mieniu
otaczającym.
12.6 Klauzula zmiany własności
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:



w przypadku przejścia własności rzeczy pomiędzy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym
(Zamawiającym), a podmiotami powiązanymi z nim kapitałowo, bankiem lub inną instytucją
finansową umowa ubezpieczenia tych rzeczy nie rozwiązuje się. Kontynuacja ubezpieczenia nie
wymaga wyrażenia zgody przez Ubezpieczyciela. Za zapłatę składki od chwili przejścia
własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę odpowiada wyłącznie nabywca.



w przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczającego/Ubezpieczonego podmiotów zależnych
Ubezpieczyciel udzieli automatycznie ochrony podmiotom nowopowstałym w ramach niniejszej
umowy.
Strony mogą wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z 30-dniowym terminem
wypowiedzenia od daty przekształceń.



w przypadku wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela składki będą zwracane w proporcji
do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony
ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne.
12.7 Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia:
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że: w przypadku, gdy suma ubezpieczenia niektórych kategorii mienia jest wyższa niż ich
wartość, nadwyżka ta zostanie rozłożona na te kategorie mienia, co do których występuje
niedoubezpieczenie (w ramach jednej szkody). Zasada ta dotyczy wyłącznie środków trwałych
ubezpieczanych wg wartości odtworzeniowej.
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12.8 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że umowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy
ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których
wystąpiło niedoubezpieczenie i/lub w odniesieniu, do których suma ubezpieczenia jest
niewystarczająca na odtworzenie lub naprawę mienia. Limit odpowiedzialności
1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
12.9 Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:



odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie
jako początek okresu ubezpieczenia,



brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania
Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie
siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
ubezpieczającego.
Klauzula lokalizacji
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że
ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie
dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do podmiotów
powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym lub znajdujące się pod ich kontrolą. Standard
zabezpieczeń ppoż. i przeciwkradzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o
podobnym charakterze prowadzonej działalności. Limit odpowiedzialności: 2 500 000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia.
Klauzula odbudowy w innej lokalizacji
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że
Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do
poprzedniego stanu w dowolnym miejscu, według uznania Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
(Zamawiającego) oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
(Zamawiającego), z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie
przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub
zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.
Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy
uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a ubezpieczyciel w takim wypadku nie uchyli się od
odpowiedzialności lub też nie ograniczy odszkodowania. Odszkodowanie wypłacane będzie tak
jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia pod warunkiem, że uzyskane środki z
odszkodowania przeznaczone będą na zakup lub też modernizację środków trwałych.
Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla
polisy zasadniczej.

12.10

12.11

12.12

12.13
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12.14 Klauzula okolicznościowa
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić
należne odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania
na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.
12.15 Klauzula mienia ruchomego
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy
jest w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod
warunkiem, ze znajduje się na terenie Europy. Limit w wysokości 100 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia.
12.16 Klauzula automatycznego pokrycia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i
modernizowane, inwestycje oraz rzeczy nabywane przez ubezpieczającego podczas trwania
umowy ubezpieczenia oraz w okresie przed zawarciem umowy tj. od dnia 01.01.2020 r., na
podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie
ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem,
użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie
od momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczającego, bądź z dniem
przejścia na ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia), w zależności, która z
powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do
automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty
5 000 000,00 zł bez składki dodatkowej.
W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia nowego mienia w okresie ubezpieczenia zastosowanie
będzie miała klauzula warunków i taryf (12.13).
12.17 Klauzula wypłaty zaliczek
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że
pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet
odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości
już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela
została bezspornie stwierdzona.
12.18 Katastrofa budowlana
Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów
urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. W ramach niniejszej klauzuli
nie obejmuje się ochroną obiektów budowlanych:

nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego

tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,

użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.
Limit na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia wynosi 10 000 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia
12.19 Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego.
12.20 Klauzula przepięć
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie
ubezpieczenia, powstałe wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych niewłaściwymi
parametrami prądu elektrycznego wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami
elektrycznymi, uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody
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następcze, a także przepięcia powstałe z innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości
winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie
ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu, które będą
wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia.
12.21 Klauzula nakazów administracyjnych
Jeśli po wystąpieniu szkody okaże się, ze wskutek decyzji władz administracyjnych lub
z obowiązującymi przepisami Prawa Ubezpieczony będzie musiał ponieść zwiększone wydatki
na odtworzenie mienia ubezpieczyciel pokryje takie szkody i wydatki, które wynikają z
konieczności dostosowania się do przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych. Limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia – 100 000,00 zł.
12.22 Klauzula likwidacji drobnych szkód majątkowych do kwoty 4 000,00 zł
W przypadku szkód o szacunkowej wartości szkody nieprzekraczającej 4 000,00 zł
z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia, ubezpieczony ma 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.
12.23 Klauzula terroryzmu
Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku
przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek
ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko
interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów
gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia
ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zorganizowania pracy instytucji i zakładów
oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. Z ochrony wyłącza się:



utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w
wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność),



utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio
z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów
niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub
uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na
oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych.
Limit odpowiedzialności: 1 000 000,00 zł.
12.24 Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie
Ustala się że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie
automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia w
systemie pierwszego ryzyka.
12.25 Klauzula kosztów ewakuacji
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ubezpieczyciel
obejmuje ochrona ubezpieczeniową koszty ewakuacji, poniesione w wyniku zagrożenia aktem
terroryzmu w rozumieniu klauzuli terroryzmu (12.23). Za koszty ewakuacji uważa się poniesione
i udokumentowane koszty związane z:





transportem mienia,
magazynowaniem (przechowywaniem mienia w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych),
dozorowaniem mienia przez wyspecjalizowane podmioty.
Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona
została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży miejskiej oraz odbyła się pod kierunkiem
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lub w obecności ww. służb. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia wynosi 200 000,00 zł.
12.26 Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody podczas transportu mienia (będącego w posiadaniu
samoistnym bądź zależnym) na poniższych warunkach:



przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczone mienie podczas transportu pomiędzy
lokalizacjami Ubezpieczonego, do i z serwisu lub do i z zakładu naprawczego dokonywanym przez
Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność.



ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe wskutek
jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń.



za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do rozpoczynającego
się bezpośrednio po tym transportu, a za koniec transportu - wydanie mienia w miejscu
docelowym.



ubezpieczeniem zostaje objęty także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia
powstałe w czasie operacji załadunkowych lub wyładunkowych.



ubezpieczeniem nie są objęte szkody w mieniu podczas transportu dokonywanego przez osoby
pozostające poza stosunkiem ubezpieczenia na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych
lub umów o świadczenie usług logistycznych.



limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną na podstawie niniejszej
klauzuli wynosi 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



poszczególne transporty nie wymagają ich zgłaszania do Ubezpieczyciela.
W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub
kradzieży z włamaniem Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek
transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym
parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym.

II.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ
LOSOWYCH (dot. CZĘŚCI A)

1

Przedmiot i miejsce ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są wyłączone z eksploatacji i przeznaczone do rewitalizacji
budynki i budowle wraz z znajdującymi się w nich na stałe maszynami, będące w posiadaniu
(samoistnym lub zależnym) Ubezpieczonego/Ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia.
Przedmiot ubezpieczenia zlokalizowany jest w sąsiedztwie kompleksu budynków nowej siedziby
Muzeum Śląskiego w Katowicach.

2
2.1

Zakres ubezpieczenia - zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej szkody z tytułu:
Zakres podstawowy: pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego,
huraganu, trzęsienia ziemi, wybuchu, huku ponaddźwiękowego, powodzi.
Zakres rozszerzony: dymu i sadzy, upadku drzewa lub budowli na ubezpieczony przedmiot,
gradu, deszczu nawalnego o współczynniku co najmniej cztery, osunięcia/zapadania się ziemi,
naporu śniegu lub lodu, zalania przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń
wodno-kanalizacyjnych, uderzenia pojazdu dewastacji (w tym niezwiązanej z ryzykiem
kradzieży), kradzieży z włamaniem.

2.2

3
3.1
3.2

Sumy ubezpieczenia (system, sposób ustalania i przedmiotowe limity odpowiedzialności,
zabezpieczenia, podatek VAT)
Sumy ubezpieczenia – sumy ubezpieczenia bez VAT.
Granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela może być wyłącznie wartość rzeczywista
zniszczonego lub uszkodzonego mienia (zarówno przy szkodzie częściowej, jak i całkowitej).
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3.3

3.4

Dla sum określonych w systemie sum stałych, aktualizacja sum ubezpieczenia będzie możliwa
przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych lub w trakcie okresu ubezpieczenia. W przypadku
gdy na skutek aktualizacji sumy ubezpieczenia wzrosną do 5% Zamawiający nie będzie
zobligowany do zapłaty składki, a Wykonawca zaakceptuje i przyjmie do ubezpieczenia
zaktualizowane wartości.
Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności dla zakresu podstawowego (2.1).

Przedmiot Ubezpieczenia
(ubezpieczenie w systemie sum stałych)
Budynki i budowle – zgodnie z wykazem
RAZEM
SS – sumy stałe
WKB – wartość księgowa brutto

Suma Ubezpieczenia
(PLN) bez VAT
3 246 954,64
3 246 954,64

Suma wg
SS, WKB

3.5 Limity odpowiedzialności (na pierwsze ryzyko):
3.5.1 dla zakresu rozszerzonego (2.2): 200 000,00 zł (nie więcej niż suma ubezpieczenia wskazana
w pkt. 3.4), z zastrzeżeniem, że dla ryzyk: dewastacji, kradzieży z włamaniem ustanawia się
limit odpowiedzialności 15 000,00 zł,
3.5.2 zakresem ubezpieczenia objęta zostaje kradzież zwykła z limitem 5 000,00 zł,
3.5.3 wszystkie limity (3.5.1) odpowiedzialności zostały określone w systemie na pierwsze ryzyko,
3.5.4 we wszystkich limitach (3.5.1) odpowiedzialności następuje konsumpcja limitów
odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania,
3.5.5 koszty naprawy zabezpieczeń w związku z realizacją jakiegokolwiek ryzyka kradzieżowego oraz
dewastacji do wysokości limitów odpowiedzialności (3.5.1), koszty obejmują w szczególności
naprawę lub wymianę uszkodzonych lub zniszczonych drzwi, zamków, okien, ścian, framug oraz
systemów zabezpieczających w tym systemów monitoringu itp.,
3.5.6 akceptacja posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych.
4
4.1
4.2
4.3

Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna: brak.
Franszyza redukcyjna: 500,00 zł.
Udziały własne: brak.

5
5.1

Klauzule obligatoryjne
Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel
nie
odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego
przy czym przez Ubezpieczonego rozumie się Dyrektora Muzeum i jego Zastępców. Nie
dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym
niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób za które
odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).
Klauzula rezygnacji z regresu
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel
rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do podmiotów
powiązanych z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym (Zamawiającym) oraz ich pracowników,
chyba że szkodę wyrządzono umyślnie.

5.2

15

Numer referencyjny: MŚ-ZP-WW-333-2/20
5.3

Klauzula kosztów dodatkowych
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:



ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek
zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności
w wysokości
100 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie trwania umowy ubezpieczenia:




koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia;



koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego
zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia;



koszty wynikające ze zniszczenia lub utraty mienia (w tym mienia osób trzecich), powstałe na
skutek akcji ratowniczej lub w związku z likwidacją szkody;



koszty poniesione w związku z likwidacją szkody w sytuacji, gdy koszty odtworzenia mienia do
stanu sprzed szkody (odbudowa, naprawa) przewyższają sumę ubezpieczenia środka trwałego,



konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane
z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody.
Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

5.4

koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami
rozbiórki, oczyszczania gleby, demontażu części niezdatnych do użytku;



odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie
jako początek okresu ubezpieczenia,



brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania
Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie
siedmiu dni, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
ubezpieczającego.
Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla
polisy zasadniczej.
Klauzula automatycznego pokrycia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i
modernizowane, inwestycje oraz rzeczy nabywane przez ubezpieczającego podczas trwania
umowy ubezpieczenia, oraz w okresie przed zawarciem umowy tj. od dnia 01.01.2020 r. na
podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie
ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem,
użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie
od momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczającego, bądź z dniem
przejścia na ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia), w zależności, która z
powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do
automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty
1 000 000,00 zł bez składki dodatkowej.
W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia nowego mienia w okresie ubezpieczenia zastosowanie
będzie miała klauzula warunków i taryf (5.5).

5.5

5.6

16

Numer referencyjny: MŚ-ZP-WW-333-2/20
5.7

Klauzula prac rewitalizacyjnych i odbiorów końcowych
W związku z planowaną rewitalizacją ubezpieczanego mienia, postanawia się, że mienie
przekazane wykonawcy robót budowlano-montażowych zostaje wyłączone z ochrony
ubezpieczeniowej od dnia przekazania placu budowy. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje
automatycznie wznowiona z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru wykonanych prac.
W przypadku wzrostu wartości przedmiotu ubezpieczenia wskutek zrealizowanych prac
zastosowanie mają postanowienia klauzuli automatycznego pokrycia (5.6).
5.8 Klauzula wypłaty zaliczek
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że
pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet
odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości
już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela
została bezspornie stwierdzona.
5.9 Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego.
5.10 Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji
Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli:

niedoubezpieczenie nie przekracza 25% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i
wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody),

wysokość szkody nie przekracza 25% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego
w systemie sum stałych.

Wysokość szkody nie przekracza 10 000,00 zł.
5.11 Klauzula zmiany własności
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:



w przypadku przejścia własności rzeczy pomiędzy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym
(Zamawiającym), a podmiotami powiązanymi z nim kapitałowo, bankiem lub inną instytucją
finansową umowa ubezpieczenia tych rzeczy nie rozwiązuje się. Kontynuacja ubezpieczenia nie
wymaga wyrażenia zgody przez Ubezpieczyciela. Za zapłatę składki od chwili przejścia
własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę odpowiada wyłącznie nabywca.



w przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczającego/Ubezpieczonego podmiotów zależnych
Ubezpieczyciel udzieli automatycznie ochrony podmiotom nowopowstałym w ramach niniejszej
umowy.
Strony mogą wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z 30-dniowym terminem
wypowiedzenia od daty przekształceń.



w przypadku wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela składki będą zwracane w proporcji
do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony
ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne.
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III.

1

1.1

1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.3.4

1.3.5

UBEZPIECZENIE ELEKTRONIKI OD WSZYSTKICH RYZYK – ALL
RISKS (dot. CZĘŚCI A)

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny (stacjonarny i przenośny) oraz systemy
monitoringu (zewnętrzne i wewnętrzne) będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym)
Ubezpieczonego/Ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia (także mienie, w którego
posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia). Wśród
ubezpieczonego sprzętu można wyróżnić:
sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny – w szczególności:
serwery, zestawy komputerowe (jednostka centralna + monitor), drukarki, skanery,
faksmodemy zewnętrzne, inny osprzęt komputerowy, kserokopiarki, centrale telefoniczne,
aparaty telefoniczne i telefax, sprzęt specjalistyczny sterowany komputerowo, totemy
reklamowe na terenie Katowic, mikroskopy, spektrometr, sieci, serwery, komputery przenośne,
kamery video, aparaty fotograficzne i fotogrametryczne, rzutniki i projektory, systemy: VOIP,
audiowizualne, nagłośnienia, wyposażenie punktów informacyjnych, dron, itp.; sprzęty od
2016 r.,
monitoring zewnętrzny i wewnętrzny – w tym kamery telewizji przemysłowej, rejestratory,
przekaźniki, systemy zasilania oraz przechowywania danych,
postanowienia dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia
ubezpieczeniem objęte zostaje mienie stanowiące własność Zamawiającego oraz mienie nie
stanowiące własności Zamawiającego (m.in. mienie osób trzecich, mienie najmowane),
uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez
konieczności powiadamiania ubezpieczyciela,
uznanie za ubezpieczone mienie podczas tymczasowego składowania, w tym nowo zakupiony
sprzęt przed montażem na stanowiskach (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za sprzęt od daty
jego dostawy do włączenia go do eksploatacji),
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania, w tym
mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do
użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia,
dopuszcza się możliwość stosowania „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu dot.
obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu, – przy czym jednocześnie
uzgadnia się, iż ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny
personel (służby) albo przez zewnętrzną firmę.

2
Zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody polegających na utracie, zniszczeniu lub
uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli
Ubezpieczającego zdarzenia, o ile nie zostało ono wyłączone na podstawie poniższych
akceptowalnych wyłączeń (2.1).
2.1 Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
2.1.1 stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji,
przewrotu, powstania),
2.1.2 zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów, z zastrzeżeniem
postanowień i limitu określonego w pkt 3.3.1. (200 000,00 zł),
2.1.3 konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej,
2.1.4 aktów terroryzmu z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu
(5.19), (200 000,00 zł),
2.1.5 spowodowane energią jądrową, promieniowaniem jonizacyjnym oraz skażeniem
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2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17

2.1.18
2.1.19
2.1.20

2.2
2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5

radioaktywnym,
wyrządzone umyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem Klauzuli
reprezentantów (5.1),
braku okresowych obowiązkowych przeglądów i konserwacji z uwzględnieniem zapisów pkt
1.3.5,
wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych ujawnionych w okresie
gwarancji,
zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu z zastrzeżeniem postanowień
i limitu określonego w pkt 3.3.2 (50 000,00 zł),
ciągłej eksploatacji – naturalnego zużycia,
systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia z zastrzeżeniem postanowień
i limitu określonego w pkt 3.3.3 (20 000,00 zł),
powstałe wskutek kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z włamaniem oraz rabunku
z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt. 3.3.4 (kradzież zwykła 10 000,00 zł),
działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej,
oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy,
przerwy w dostawie mediów,
powstałe w skutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez
dokonania napraw, jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody,
takie jak defekty estetyczne tj.: zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych
lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie
przedmiotu ubezpieczenia,
takie jak koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacja, modernizacja,
remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego sprzętu elektronicznego,
takie jak utracone korzyści w wskutek zdarzeń objętych ochrona (np. utrata zysku, utrata
rynku),
szkód wyrządzonych przez wirusy komputerowe, złośliwe oprogramowanie oraz ataki
hakerskie.

Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia obejmować powinien następujące rodzaje kosztów:
koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty akcji
w szczególności: gaszenia, rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po
szkodzie łącznie z rozbiórką i demontażem części niezdatnych do użytku w ramach sumy
ubezpieczenia, ustanawia się limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia 500.00,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia,
koszty odtworzenia danych oraz nośników danych – 100 000,00 zł w systemie na pierwsze
ryzyko, z konsumpcją sumy ubezpieczenia,
koszty odtworzenia licencjonowanego oprogramowania – 100 000,00 zł w systemie na
pierwsze ryzyko, z konsumpcją sumy ubezpieczenia,
zwiększone koszty działalności – limit 50 000,00 zł (6 miesięcy – okres odszkodowawczy,
rozszerzenie ubezpieczenia również o sprzęt przenośny); w ramach ubezpieczenia
zwiększonych kosztów działalności rozumie się w szczególności pokrycie przez ubezpieczyciela
następujących kosztów: wynajęcia zewnętrznego systemu komputerowego w przypadku awarii
własnego, dodatkowe koszty pracy ludzi albo koszty wynajęcia specjalistycznej firmy
zewnętrznej celem wprowadzenia danych lub odzyskania danych, dodatkowe koszty transportu,
zwiększone koszty działalności – włączenie do ochrony ubezpieczeniowej zwiększonych kosztów
działalności w limicie 25 000,00 zł dla kosztów proporcjonalnych i 25 000,00 zł dla kosztów
nieproporcjonalnych.

19

Numer referencyjny: MŚ-ZP-WW-333-2/20
3
3.1
3.2

Sumy ubezpieczenia, sposób jej ustalania i limity odpowiedzialności
Sumy ubezpieczenia – sumy ubezpieczenia bez VAT.
Dla sum określonych w systemie sum stałych, aktualizacja sum ubezpieczenia będzie możliwa
przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych lub w trakcie okresu ubezpieczenia. W przypadku
gdy na skutek aktualizacji sumy ubezpieczenia wzrosną o 5% Zamawiający nie będzie
zobligowany do zapłaty składki, a Wykonawca zaakceptuje i przyjmie do ubezpieczenia
zaktualizowane wartości.
3.2.1 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w zakresie all risks
Przedmiot Ubezpieczenia
(ubezpieczenie w systemie sum stałych)
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
Telefony komórkowe
(50 telefony o wartości 1000,00 zł każdy)
RAZEM
SS – sumy stałe
WKB – wartość księgowa brutto
O - wartość odtworzeniowa

Suma Ubezpieczenia
(PLN) bez VAT

Suma wg

1 042 676,95

SS, WKB

751 423,72

SS, WKB

50 000,00

SS, O

1 844 100,67

3.3 Limity odpowiedzialności
3.3.1 Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty – limit 200 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia.
3.3.2 Zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych
otworów dachowych lub innych elementów budynku – limit 50 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.
3.3.3 Systematyczne zawilgacanie, zagrzybienie i zapleśnienie – limit 20 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia.
3.3.4 Kradzież zwykła – limit 10 000,00 zł w systemie za pierwsze ryzyko, z konsumpcją sumy
ubezpieczenia.
3.3.5 Upadek drona – limit 10 000,00zł w okresie ubezpieczenia.
4.
Postanowienia dodatkowe:
4.1 Wypłata odszkodowania
4.1.1 Wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej, nowej niezależnie od zużycia
technicznego oraz okresu eksploatacji mienia (zarówno w przypadku szkody częściowej jak i
całkowitej).
4.1.2 Wypłata odszkodowania - bez VAT.
4.2 Miejsce ubezpieczenia
4.2.1 Sprzęt stacjonarny, systemy monitoringu – miejsca prowadzenia działalności (teren RP, również
poza lokalem).
4.2.2 Sprzęt przenośny – w miejscu prowadzenia działalności (również poza granicami RP). Ustanawia
się limit 10% sumy ubezpieczenia całego ubezpieczonego mienia (sprzęt elektroniczny
przenośny) dla podróży zagranicznych obejmujących cały świat.
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
5.

Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna: 100,00 zł nie dotyczy telefonów komórkowych.
Franszyza redukcyjna: 50,00 zł dotyczy tylko telefonów komórkowych.
Udziały własne: brak.
Klauzule obligatoryjne
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

a.

b.

c.

5.5.

5.6.

a.

Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie
odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego
przy czym przez Ubezpieczonego rozumie się Dyrektora Muzeum i jego Zastępców. Nie
dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym
niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób za które
odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że nowe miejsca
prowadzenia działalności Ubezpieczającego będą automatycznie pokryte ochroną
ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Termin zgłaszania dla nowych lokalizacji spoza
obszaru działania Ubezpieczonego: w ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. Standard
zabezpieczeń ppoż. i przeciwkradzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o
podobnym charakterze prowadzonej działalności.
Klauzula rezygnacji z regresu
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel
rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (Zamawiającego) oraz jego pracowników, chyba że szkodę
wyrządzono umyślnie.
Klauzula zmiany własności
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
w przypadku przejścia własności rzeczy pomiędzy Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym
(Zamawiającym), a podmiotami powiązanymi z nim kapitałowo, bankiem lub inną instytucją
finansową umowa ubezpieczenia tych rzeczy nie rozwiązuje się. Kontynuacja ubezpieczenia
nie wymaga wyrażenia zgody przez Ubezpieczyciela. Za zapłatę składki od chwili przejścia
własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę odpowiada wyłącznie nabywca.
w przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczającego/Ubezpieczonego podmiotów zależnych
Ubezpieczyciel udzieli automatycznie ochrony podmiotom nowopowstałym w ramach niniejszej
umowy.
Strony mogą wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z 30-dniowym terminem
wypowiedzenia od daty przekształceń.
w przypadku wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela składki będą zwracane w proporcji
do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony
ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne.
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że umowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy
ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których
wystąpiło niedoubezpieczenie i/lub w odniesieniu, do których suma ubezpieczenia jest
niewystarczająca na odtworzenie lub naprawę mienia. Limit odpowiedzialności 500 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia.
Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie
jako początek okresu ubezpieczenia,
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b. brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania
Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie
siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
ubezpieczającego.
5.7. Klauzula lokalizacji
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ochrona
ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne
lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do podmiotów powiązanych z
Ubezpieczającym/Ubezpieczonym lub znajdujące się pod ich kontrolą. Standard zabezpieczeń
ppoż. i przeciwkradzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym
charakterze prowadzonej działalności.
5.8. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się że:
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy
uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a ubezpieczyciel w takim wypadku nie uchyli się od
odpowiedzialności lub też nie ograniczy odszkodowania. Odszkodowanie wypłacane będzie tak
jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia pod warunkiem, że uzyskane środki z
odszkodowania przeznaczone będą na zakup lub też modernizację środków trwałych. W
przypadku odstąpienia od odtwarzania mienia, odszkodowanie wypłacane będzie według
wartości rzeczywistej.
5.9. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym
Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się że:
odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej
sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego
sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, nie gorszy parametrami jakości i wydajności
do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu
ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia
umorzenia sprzętu.
5.10. Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu
24 godzin) jest konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer,
itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast
do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i
rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości
szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez
Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy
nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu
szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w
przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych
od daty otrzymania zgłoszenia szkody.
5.11. Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla
polisy zasadniczej.
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5.12. Klauzula okolicznościowa
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić
należne odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania
na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.
5.13. Klauzula mienia ruchomego
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy
jest w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod
warunkiem, ze znajduje się na terenie Europy. Limit w wysokości 20 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia.
5.14. Klauzula automatycznego
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie remontowane i
modernizowane oraz inwestycje tj. rzeczy nabywane przez ubezpieczającego podczas trwania
umowy ubezpieczenia, na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których
powstaje po stronie ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe
przekazanie do testów, najem, użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu
do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na
ubezpieczającego, bądź z dniem przejścia na ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia,
uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność
ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli
mienia ograniczona jest do kwoty 1 000 000,00 zł bez składki dodatkowej.
W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia nowego mienia w okresie ubezpieczenia zastosowanie
będzie miała klauzula warunków i taryf (5.11).
5.15 Klauzula wypłaty zaliczek
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że
pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet
odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości
już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela
została bezspornie stwierdzona.
5.16 Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego.
5.17 Klauzula odpowiedzialności
Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu
ubezpieczenia.
5.18 Klauzula przepięć
o brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w
umowie ubezpieczenia powstałe wskutek przetężeń lub przepięć, spowodowanych
niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego, wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi
zjawiskami elektrycznymi, uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym
szkody następcze, a także przepięcia powstałe z innych przyczyn, za które nie budzącą
wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty zewnętrzne). Niniejsze
rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu,
które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia.”
5.19 Klauzula terroryzmu
Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku
przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek
ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko
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a.
b.

5.20
5.21

5.22

interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów
gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia
ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zorganizowania pracy instytucji i zakładów
oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. Z ochrony wyłącza się:
utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki powstałe bezpośrednio lub pośrednio w
wyniku przerwy w dostawie mediów (np. gaz, prąd, woda, łączność),
utratę lub uszkodzenie mienia lub koszty, lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio
z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub radioaktywnego. Dla celów
niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie się zanieczyszczenie, zatrucie lub
uniemożliwienie korzystania, lub ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na
oddziaływanie substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych.
Limit odpowiedzialności: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji
Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli:
niedoubezpieczenie nie przekracza 25% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i
wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody), lub
wysokość szkody nie przekracza 25% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego
w systemie sum stałych.
Wysokość szkody nie przekracza 10 000,00 zł.
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że umowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy
ubezpieczenia
tych
kategorii
ubezpieczanego
mienia,
dla
których
wystąpiło
niedoubezpieczenie i/lub w odniesieniu, do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca
na odtworzenie lub naprawę mienia. Limit odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.
Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie
Ustala się że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie
automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia
w systemie pierwszego ryzyka.

IV.

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE (CARGO) (dot.
CZĘŚCI A)

1.1.1 Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie o charakterze zabytkowym i/lub artystycznym
(muzealia, dzieła sztuki, eksponaty, zbiory biblioteczne, grafiki, itp.) - będące w posiadaniu
(samoistnym lub zależnym) Ubezpieczonego/ Ubezpieczającego, a także ww. mienie należące
do osób trzecich.
2.
2.1.

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęte są wszelkie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn
niezależnych od woli Ubezpieczonego, powodujące szkody w transportowanym mieniu (system
all risks), w tym w szczególności szkody powstałe wskutek: zdarzeń losowych, m.in. deszczu
nawalnego, gradu, huraganu, lawiny, osunięcia się ziemi, powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi,
uderzenia pioruna, upadku na środek transportu obiektu zewnętrznego, upadku statku
powietrznego, wandalizmu, wybuch, zalania i innych zdarzeń, a także wypadku środka
transportu, podczas załadunku i wyładunku, w tym uderzenia przez urządzenia
załadowcze/wyładowcze, rabunku (rozboju), kradzieży z włamaniem, w tym kradzieży z
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2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

3.
3.1.
3.2.

włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu, gdy zamknięty środek transportu został
pozostawiony na czas postoju na terenie parkingu strzeżonego.
Nie dopuszcza się ograniczenia zakresu ochrony, w tym ryzyka kradzieży z włamaniem oraz
kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu dla postojów określonych
w klauzuli postojowej.
Nie dopuszcza się ograniczenia zakresu ubezpieczenia dla transportów własnych.
Zakres terytorialny: Europa.
Ubezpieczeniem objęte będą transporty dokonywane transportem samochodowym własnym i
obcym.
Łączny
deklarowany
do
ubezpieczenia
obrót
transportowy
wynosi
20 500 000,00 zł.
Sumy ubezpieczenia, sposób jej ustalania i limity odpowiedzialności
Maksymalna wartość transportu jaka może być przewożona na jednym środku transportu wynosi
5 000 000,00 zł.
Granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela może być wyłącznie wartość rynkowa uszkodzonego
mienia lub maksymalna wartość transportu (3.1).

4.
Postanowienia dodatkowe:
4.1 Wypłata odszkodowania
4.1.1 Mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym (muzealia, dzieła sztuki, eksponaty, zbiory
biblioteczne, itp.), odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy, reprodukcji lub też
zakupu innych dzieł o podobnej lub zbliżonej tematyce bez konieczności odtworzenia.
4.1.2 Wypłata odszkodowania bez VAT.
4.2 Franszyzy i udziały własne
4.1.1 Franszyza integralna: brak.
4.1.2 Franszyza redukcyjna: 500,00 zł.
4.1.3 Udziały własne: brak.
5.
5.1.

Klauzule obligatoryjne
Klauzula reprezentantów
zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie
odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego
przy czym przez Ubezpieczonego rozumie się Dyrektora Muzeum i jego Zastępców. Nie
dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym
niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób za które
odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).
5.2. Klauzula rezygnacji z regresu
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel
rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do pracowników
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Regres do pracownika może mieć zastosowanie o ile
wykazano, że szkoda została wyrządzona umyślnie.
5.3. Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
a. odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie
jako początek okresu ubezpieczenia,
b. brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania
Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

-

-

siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
ubezpieczającego.
Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla
polisy zasadniczej.
Klauzula okolicznościowa
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić
należne odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania
na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.
Klauzula wypłaty zaliczek
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że
pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet
odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości
już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela
została bezspornie stwierdzona.
Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego.
Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji
Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli:
niedoubezpieczenie nie przekracza 25% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i
wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody),
wysokość szkody nie przekracza 25% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia
ubezpieczonego w systemie sum stałych.
Wysokość szkody nie przekracza 10 000,00 zł.
Klauzula postojowa
Niniejszym strony umowy postanawiają, iż dopuszcza się postoje poza parkingami strzeżonymi
w przypadkach, gdy postój wynika z:
przepisów prawa (czas pracy kierowcy, zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych
w określonym czasie),
awarii lub wypadku pojazdu, uniemożliwającej dalszą podróż,
koniecznosci udzielenia pomocy ofiarom wypadków,
dokonywania formalności związanych z przejazdem drogą płatną,
tankowania paliwa lub uzupełnienia innych płynów eksploatacyjnych,
zaspokajania potrzeb fizjologicznych,
spożywania posiłku,
niedyzpozycji zdrowotnej kierowcy.
Poza wyżej określonymi okolicznościami postój poza parkingami strzeżonymi musi mieć
miejsce:
na parkingach przy dużych stacjach benzynowych przy głównych drogach,
na parkingu wskazanym przez policję lub inne upoważnione służby publiczne,
w miejscu załadunku lub dostawy,
na terenie bazy transportowej albo innego miejsca prowadzenia działalności ubezpieczającego
pod warunkiem, że miejsce to jest ogrodzone oraz oświetlone w godzinach nocnych.
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V.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(dot. CZĘŚCI A)

1.

Przedmiot ubezpieczenia
odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo–
kontraktową) w związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz posiadanym, zarządzanym
i administrowanym mieniem oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia produktu do
obrotu.
2.
Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody w związku z:
działalnością Ubezpieczonego/Ubezpieczającego zgodnie ze statutem oraz powszechnie
obowiązującymi aktami prawnymi,
działalnością wystawienniczą, naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną, rozryzkową
działaniami Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki (konserwacja malarstwa sztalugowego, rzeźby,
drobnych przedmiotów użytkowych i wyrobów rzemiosła artystycznego),
usługami transportu dzieł sztuki i dezynfekcji chemicznej obrazów, grafik, tkanin, książek i
innych przedmiotów w komorze fumigacyjnej, przechowania dzieł sztuki,
usługami Działu Archeologii Muzeum Śląskiego (prowadzenie i koordynację badań
archeologicznych w formie nadzorów archeologicznych nad inwestycjami; koordynowanie i
wykonywanie ratowniczych prac wykopaliskowych; sporządzanie kwerend pod kątem obecności
stanowisk archeologicznych na danym terenie; sporządzanie opracowań i studiów dotyczących
stanowisk i zabytków archeologicznych dla potrzeb studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań i raportów dotyczących historii miasta,
gminy, regionu, itp.),
wynajmowaniem powierzchni użytkowych i reklamowych.
3.
Szczegółowy zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:
3.1 Włączenie odpowiedzialności:
3.1.1 za podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu do sprawcy szkody (z zastrzeżeniem
postanowień klauzuli 5.2),
3.1.2 za osoby, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności, przy czym
osoby te podlegały kierownictwu ubezpieczonego (w tym wolontariuszy, stażystów,
praktykantów, asystentów);
3.2 Włączenie odpowiedzialności z tytułu awarii wszelkich instalacji i urządzeń wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, elektrycznych, zasilających oraz innych instalacji
technologicznych;
3.3 Włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym
z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
przez ubezpieczającego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie (w tym: szkody
w instalacjach osób trzecich i dziełach sztuki powierzonych na wystawy stałe lub czasowe, a
także szkody w związku z prowadzeniem szatni i parkingu). Ochrona ubezpieczeniowa nie
obejmuje utraty pojazdów mechanicznych oraz szkód w mieniu pozostawionym w pojeździe;
3.4 Włączenie odpowiedzialności za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub innym
podobnym czynnościom (w tym w szczególności szkody w związku z działalnością Pracowni
Konserwacji Dzieł Sztuki);
3.5 Włączenie odpowiedzialności cywilnej Wynajmującego za szkody wyrządzone Najemcom,
3.6 Włączenie odpowiedzialności za skutki uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej
i porządkowej w związku z prowadzoną działalnością statutową – czyste straty finansowe;
3.7 Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na
podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej
umowy nienazwanej (dotyczy nieruchomości i ruchomości); nie dopuszcza się wyłączenia szkód
w mieniu o wartości artystycznej (w szczególności dziełach sztuki, muzealiach, księgozbiorach
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12
3.13

3.14
3.15
3.16
3.17

4
4.1

4.2

itp.) oraz w sprzęcie elektronicznym;
Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji,
wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek
substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby,
powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie – zdarzenia
o charakterze nagłym;
Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych,
sportowo – rekreacyjnych i innych (w tym imprez masowych – z wyłączeniem imprez
podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu) z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych
przeprowadzanych przez firmy zewnętrzne profesjonalnie zajmujące się pokazami sztucznych
ogni(w tym z tytułu szkód spowodowanych przez osoby należące do służb ochrony i kontroli,
wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, spowodowane przez wykonawców
biorących udział w imprezie, wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie, powstałe w
wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni); Planowana liczba imprez w ciągu roku – ok.
10;
Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym (wina
umyślna) i rażąco niedbałym działaniem ubezpieczającego, przy czym przez pracowników
rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umów zlecenia lub o dzieło
oraz osoby świadczące pracę na rzecz Zamawiającego nieodpłatnie (np. wolontariusze), z
wyłączeniem dyrektorów, zastępców dyrektorów, głównych księgowych. Dla winy umyślnej
ustanawia się limit odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 zł;
Włączenie ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa
wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez
nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (w tym wolontariuszom, stażystom,
praktykantom, asystentom);
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez pojazdy nie
podlegające rejestracji (liczba pojazdów – 3 szt.);
Włączenie do ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu
pracowników, w tym ich pojazdach. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje utraty pojazdów
mechanicznych;
Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku transportu muzealiów i prac
ładunkowych w tym przedmiocie prac oraz środkach transportu;
Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy
lub usługi w użytkowanie odbiorcy (completed operations liability);
Włączenie odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem dróg,
chodników, placów, parkingów, płotów itp.;
Szkody powstałe u osób trzecich w związku z prowadzeniem remontu, modernizacji,
przebudowy, itp. prac na mieniu stanowiącym własność lub użytkowanym przez
Ubezpieczonego.
Pozostałe warunki ubezpieczenia
Trigger
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków
powstałych w okresie ubezpieczenia.
Przez wypadek ubezpieczeniowy należy rozumieć zdarzenia polegające na śmierci,
uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy lub
powstaniu czystej straty finansowej, pod warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo
określonych. Elementem ochrony ubezpieczenia OC jest zapewnienie odpowiedzialności
ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku czynu niedozwolonego oraz w związku z
prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ubezpieczonego (zasada winy i ryzyka).
Szkody objęte odpowiedzialnością

28

Numer referencyjny: MŚ-ZP-WW-333-2/20
a.

b.

c.

d.

4.3
a)

b)

c)
5
5.1
5.2

Szkoda osobowa rozumiana będzie, jako strata powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała
lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które
mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans).
Szkoda rzeczowa – to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej
albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które
mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans).
Czysta strata finansowa – szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste
starty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej zdarzeniami:
niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z
działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania
informatycznego.
Ochrona nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody: spowodowane w wyniku fizycznej
utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, spowodowane działalnością w zakresie
projektowania, doradztwa, spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi,
kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego
rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia, naruszeniem
prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powstałe w związku
z udzielaniem licencji, powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,
spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej,
związanych z ze stosunkiem pracy, wynikające z niedotrzymania terminów, wynikające z
przekroczenia kosztorysów, wyrządzone przez wadliwy produkt, wynikające z działalności
reklamowej, powstałe z tytułu świadczeń informatycznych, wyrządzone przez wirusy
komputowe lub inne programy zakłócające pracę programu komputerowego, komputera lub
sieci.
Zakres terytorialny:
Europa, z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych, gdzie zakres obejmuje cały świat,
za wyjątkiem USA i Kanady.
Franszyzy i udziały własne:
Franszyza integralna – 200,00 zł wyłącznie dla szkód rzeczowych, za wyjątkiem rzeczy
pozostawionych w szatni; dla szkód wynikających z ubezpieczenia mienia w szatni oraz szkód
osobowych – brak franszyz.
Franszyza redukcyjna i udział własny – brak (dopuszcza się franszyzę redukcyjną dla szkód w
środowisku w wysokości nie większej niż 10% wartości odszkodowania, nie więcej niż
2 000,00 zł oraz franszyzę redukcyjną dla czystych strat finansowych w wysokości nie większej
niż 10% wartości odszkodowania, nie więcej niż 5 000,00 zł).
Dla OC pracodawcy – zakres nie obejmuje świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Sumy gwarancyjne i podlimity dla rozszerzeń
Suma gwarancyjna:
5 000 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Dopuszczalne limity odpowiedzialności
Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia (bez możliwości ich ograniczenia, w przypadku zbiegu dwóch
lub więcej klauzul – stosuje się limit wyższy).

Numer ryzyka –
odniesienie do
pełnej treści
3.1
3.2

Nazwa
OC za podwykonawców
OC z tytułu awarii wszelkich instalacji i urządzeń wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, elektrycznych,
zasilających oraz innych instalacji technologicznych

Podlimit
(na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie
ubezpieczenia)
500 000,00 zł
500 000,00 zł
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Podlimit
(na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie
ubezpieczenia)

Numer ryzyka –
odniesienie do
pełnej treści

Nazwa

3.3

OC z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym z
rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym
lub chronionym przez ubezpieczającego polegające na jego
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie (w tym: szkody w instalacjach
osób trzecich i dziełach sztuki powierzonych na wystawy stałe lub
czasowe, a także szkody w związku z prowadzeniem szatni i
parkingu)

500 000,00 zł

3.4

OC za szkody w mieniu poddanym obróbce, naprawie lub innym
podobnym czynnościom (w tym w szczególności szkody w związku z
działalnością Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki)

500 000,00 zł

3.6
3.7
3.8

3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

Czyste straty finansowe
OC najemcy ruchomości (dla nieruchomości – limit do sumy
gwarancyjnej)
OC za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku
lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych

OC za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo
– rekreacyjnych i innych

Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w szczególności
zawinionym (wina umyślna) i rażąco niedbałym działaniem
ubezpieczającego
OC pracodawcy
OC pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
p.p.m
OC za szkody w mieniu pracowników
OC za szkody podczas prac ładunkowych

500 000,00 zł
500 000,00 zł
100 000,00 zł
w ramach sumy
gwarancyjnej;
ustanawia się limit
dla szkód w wyniku
pokazów
pirotechnicznych i
sztuczni ogni do
wysokości
200 000,00 zł
500 000,00 zł
1 000 000,00 zł
200 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł

6. Klauzule obligatoryjne
6.1 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że
nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego nowe miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia.
6.2 Klauzula rezygnacji z regresu
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że
Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku
do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym (Zamawiającym) oraz ich
pracowników, chyba, że szkodę wyrządzono umyślnie.
6.3 Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

30

Numer referencyjny: MŚ-ZP-WW-333-2/20
a.
b.

6.4

6.5

6.6

6.7

odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie
jako początek okresu ubezpieczenia,
brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania
Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie
siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
ubezpieczającego.
Klauzula lokalizacji
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że
ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie
dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się pod jego kontrolą.
Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego.
Klauzula okolicznościowa
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić
należne odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania
na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.
Klauzula informacji
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody związane z prowadzoną działalnością
i posiadanym mieniem na skutek wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, pomimo iż,
Ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujących
wzrost ryzyka ubezpieczeniowego. Fakt taki nie będzie podstawą do odmowy lub redukcji
odszkodowania pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego.

VI.

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
(dot. CZĘŚCI A)

1.

Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na uszkodzeniu ciała powodujące uszczerbek
na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

2.
a.

Ubezpieczony
Ubezpieczeniem objęci są: wolontariusze i stażyści pracujący na rzecz Zamawiającego
(m.in. jako przewodnicy podczas wydarzeń takich jak Industriada, Noc Muzeów, itp.).
Liczba ubezpieczonych osób (maksymalna liczba wolontariuszy pracujących w tym samym
czasie/w ciągu jednego dnia na rzecz Muzeum): 100 osób.
Forma ubezpieczenia: polisa bezimienna, roczna.
Zamawiający nie ma obowiązku zgłaszania do Ubezpieczyciela wykazu osób ubezpieczonych.
Zamawiający prowadzić będzie rejestr wolontariuszy świadczących pracujących na rzecz
Zamawiającego, zawierający: okres wolontariatu, dane wolontariusza (imię, nazwisko, adres,
datę urodzenia). W przypadku wystąpienia szkody Zamawiający udostępni Ubezpieczycielowi
dane z rejestru wolontariuszy w celu potwierdzenia danych Ubezpieczonego.

b.
c.
d.
e.

3.
a.

Definicje NNW
Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną w wyniku, którego
ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
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Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby
ubezpieczonej spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem.
Koszty leczenia powypadkowego – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty:



wizyt lekarskich, leczenia, zabiegów ambulatoryjnych i operacji oraz badań zleconych przez
lekarza,





zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,

d.

leczenia szpitalnego,
transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium.
Koszty podlegają zwrotowi, jeżeli poniesione zostały w następstwie nieszczęśliwego wypadku
lub zdarzenia objętego umową i nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego
ubezpieczenia lub z innego tytułu oraz pod warunkiem, że poniesione zostały w ciągu 2 lat od
daty wypadku lub zdarzenia objętego umową. Zwrot powyższych kosztów następuje na
podstawie oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych
kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.

4.

Zakres terytorialny: teren RP.

5.

Zakres czasowy: podczas pracy (wykonywanie
Zamawiającego) oraz w drodze z i do pracy.

6.

Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł na każdego ubezpieczonego.

czynności

wolontariusza

na

rzecz

7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Zakres świadczeń:
śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 100% sumy ubezpieczenia,
trwałe inwalidztwo całkowite – 100% sumy ubezpieczenia,
trwały uszczerbek na zdrowiu – wypłata 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na zdrowiu.
zwrot poniesionych kosztów leczenia powypadkowego do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia,
dzienne świadczenie szpitalne w związku z hospitalizacją w wysokości 0,20% sumy
ubezpieczenia – (od pierwszego dnia pobytu jeżeli pobyt trwał co najmniej 3 dni, maksymalnie
za 90 dni),
7.6 zwrot kosztów w związku z rehabilitacją ubezpieczonego po jego hospitalizacji do pełnej
wysokości sumy ubezpieczenia,
7.7 zwrot kosztów naprawy lub nabycia zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia,
7.8 zwrot kosztów zakupu wózka inwalidzkiego – limit: 6 000,00 zł,
7.9 zwrot kosztów pogrzebu – limit: 5 000,00 zł,
7.10 nabycie środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych – limit:
5 000,00 zł,
7.11 odbudowa stomatologiczna zębów – limit: 2 000,00 zł.
8
8.1
8.2

Franszyzy
Integralna – brak.
Redukcyjna i udział własny – brak.
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VII. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA ORAZ NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW
ZAMAWIAJĄCEGO PODCZAS DELEGACJI ZAGRANICZNYCH
(dot. CZĘŚCI A)
1.

Przedmiot ubezpieczenia. Niezbędne i udokumentowane koszty leczenia poniesione przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz kraju stałego
pobytu w związku z jego nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem objętym
ochroną ubezpieczeniową, powstałym w czasie pobytu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
oraz kraju stałego pobytu.

2.
Definicje KL:
2.1. Nagłe zachorowanie – uważa się stan chorobowy powstały w sposób nagły, wymagający
natychmiastowej pomocy medycznej.
2.2. Koszty leczenia
- niezbędne i udokumentowane koszty leczenia poniesione przez
Ubezpieczającego poza granicami RP powstałe z tytułu: badań i zabiegów ambulatoryjnych oraz
operacyjnych, pobytu w placówce służby zdrowia, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych,
leczenia stomatologicznego w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych, dojazd lekarza
z najbliższej placówki służby zdrowia.
3.
Ubezpieczeni:
3.1. Ubezpieczeniem objęci są pracownicy Zamawiającego.
3.2. Liczba osobodni: 200 w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia, w tym 10 osobodni w związku z
wyjazdem na teren USA i Kanady.
3.3. Zamawiający nie ma obowiązku zgłaszania do Ubezpieczyciela wykazu osób ubezpieczonych
3.4. Zamawiający prowadzić będzie rejestr zagranicznych delegacji służbowych określający datę
wyjazdu, planowaną i faktyczną datę powrotu, destynację, imię i nazwisko, nr PESEL
pracownika. Zamawiający udostępni rejestr Ubezpieczycielowi na każde jego żądanie,
w szczególności w przypadku potrzeby potwierdzenia danych Ubezpieczonego pracownika w
związku ze szkodą lub innym zdarzeniem ubezpieczeniowym oraz na potrzeby zweryfikowania
liczby faktycznie wykorzystanych osobodni w trakcie okresu ubezpieczenia.

4.

Zakres terytorialny: ochrona ubezpieczeniowa funkcjonuje poza terenem RP i obejmuje cały
świat.

5.
Zakres i sumy ubezpieczenia:
5.1. Zakres ubezpieczenie powinien obejmować przynajmniej: poniesione koszty leczenia związane
z nagłym zachorowaniem, z nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, utratą
bagażu, wyrządzeniem szkody osobie trzeciej (OC) podczas pobytu poza granicami RP.
5.2. Świadczenia ubezpieczeniowe, sumy ubezpieczenia, minimalne limity odpowiedzialności:
5.2.1. Koszty leczenia – 250 000,00 zł (lub równowartość w Euro), w tym:
a)
badania i zabiegi ambulatoryjne oraz operacje,
b)
dojazd lekarza z najbliższej placówki do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego w przypadku
gdy wymaga tego jego stan zdrowia,
c)
pobyt w placówce służby zdrowia,
d)
leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono
niezbędne w skutek nieszczęśliwego wypadku – do kwoty 2 000,00 zł,
e)
zakup lekarstw i materiałów opatrunkowych.
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5.2.2. Koszty transportu i repatriacji (pod warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu
kosztów leczenia) – 100 000,00 zł (lub równowartość w Euro), w tym:
a)
transport z miejsca wypadku do szpitala,
b)
transport pomiędzy różnymi placówkami ochrony zdrowia (zgodnie z zaleceniem lekarza),
c)
transport do kraju w celu kontynuowania leczenia o ile wymaga tego jego stan zdrowia (na
zalecenie lekarza),
d)
transport do miejsca, skąd podróż może być kontynuowana,
e)
zakwaterowanie w hotelu w przypadku, kiedy podróż nie może być kontynuowana,
f)
koszty kremacji lub pogrzebu ubezpieczonego za granicą,
g)
transport zwłok do kraju stałego pobytu.
5.2.3. Koszty ratownictwa – 10 000,00 zł.
5.2.4. Ubezpieczenie NNW (w tym procentowy trwały i częściowy uszczerbek na zdrowiu)
– 10 000,00 zł.
5.2.5. Ubezpieczenie bagażu – 2 000,00 zł.
5.2.6. Odpowiedzialność cywilna – 100 000,00 zł dla szkód na osobie, 50 000,00 zł dla szkód
w mieniu.
5.3. Ubezpieczyciel pokryje koszty leczenia także w przypadku nagłego pogorszenia się stanu
zdrowia Ubezpieczonego (w przypadku ubezpieczonych nie starszych niż 65 lat) wskutek
choroby przewlekłej – podlimit odpowiedzialności 100 000 zł.
5.4. Dla szkód powstałych wskutek ryzyka terroryzmu ustanawia się podlimit odpowiedzialności
100 000 zł, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkodę
powstałą wskutek terroryzmu, do której doszło w: Afganistanie, Algierii, Czadzie, Czeczenii,
Kolumbii, Kongo, Iraku, Iranie, Izraelu (Zachodni Brzeg i strefa Gazy), na Wybrzeżu Kości
Słoniowej, Nigerii, Korei Północnej, na Filipinach, Arabii Saudyjskiej, Somalii lub Sudanie.
6.
Franszyzy:
6.1. Integralna: brak.
6.2. Redukcyjna i udział własny: brak.
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VIII. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w
związku z ruchem tych pojazdów.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym
(dot. CZĘŚCI B)
1.

Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub w posiadanie, których Ubezpieczający/ Ubezpieczony
wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego mogą być
ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o
podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli
wskazanych przez Ubezpieczającego).

1.1

Inne postanowienia:

1.1.1 Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu - minimalna ustawowa na dzień zawierania
ubezpieczenia.
1.1.2 Zakres terytorialny – szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium Europy oraz
na terytoriach państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia między Biurami
Narodowymi tzw. Regulaminu Wewnętrznego oraz Państwa wchodzące w skład tzw. systemu
Zielonej Karty.
1.1.3 Ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym potwierdzone certyfikatem „ZK” obejmuje szkody w
związku z ruchem pojazdów, o których mowa w w/w ustawie na terytorium 7 państw tj.:
Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii, Mołdawii, i Ukrain.
1.1.4 Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia
rozpoczęcia ochrony zgodnie z wykazem pojazdów. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się
następnego dnia po zakończeniu okresu dotychczasowego ubezpieczenia.
1.1.5 Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane
w proporcji do ilości niewykorzystanych dni (z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w
art. 41 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
1.1.6 Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w
szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu).
1.1.7 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – zgodnie z załącznikiem do OPZ.
1.1.8 Na wniosek Zamawiającego zostanie wystawiona bezpłatnie Zielona Karta dla pojazdu objętego
ubezpieczenie OC p.p.m. – dla pojazdów o numerach rej.: SK2541E, SK8803X, SK14440 zielona
karta zostanie przygotowana wraz z polisą.

IX.

Ubezpieczenie auto-casco (dot. CZĘŚCI B)

1. Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub w posiadanie, których Ubezpieczający/ Ubezpieczony
wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego mogą być
ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o
podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli
wskazanych przez Ubezpieczającego). Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu wraz ze
wskazaniem zakresu, okresów oraz sum ubezpieczenia jest załącznikiem do niniejszej OPZ.
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2. Zakres ubezpieczenia:
2.1

Pełny oparty na systemie od wszystkich ryzyk zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia
Wykonawcy, z uwzględnieniem ryzyka kradzieży, jeżeli wymaga to osobnego włączenia.
Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy nie uwzględniają możliwości zawarcia
ubezpieczenia w systemie od wszystkich ryzyk, dopuszczalne jest zastosowanie ogólnych
warunków ubezpieczenia z ubezpieczeniem autocasco w systemie ryzyk nazwanych pod
warunkiem, że obejmuje one przynajmniej następujące zdarzenia: szkody polegające na
uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i postojem,
szkody powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu
z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich, w tym
dewastacji, powodzi, zatopienia, pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego,
huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego
lub chemicznego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia
albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia
lub kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą
udzielenia pomocy medycznej;

2.2

Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu,
którego źródło powstało wewnątrz pojazdu;

2.3

Zakres terytorialny: EUROPA (dopuszcza się ograniczenie zakresu terytorialnego poprzez
wyłączenie państw byłego ZSRR);

2.4

Franszyza integralna: 500 zł / udziały własne: brak;

2.5

Wyłączenie stosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania;

2.6

Zniesiona amortyzacja części w przypadku szkody częściowej;

2.7

Brak ograniczenia wysokości wypłaconego odszkodowania, jeśli szkoda powstała na skutek
przekroczenia przepisów ruchu drogowego, w tym prędkości obowiązującej na danym terenie.

3. Suma ubezpieczenia
3.1

Suma ubezpieczenia wg wartości rynkowej brutto określanej na podstawie katalogów INFOEKSPERT; dla pojazdów fabrycznie nowych – wartość fakturowa.

3.2

Wartości pojazdów określone w załączniku stanowią podstawę do wyliczenia składki.

3.3

Zastrzega się możliwość zmiany wartości pojazdu przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej
jak i w trakcie w związku ze zmianą wyposażenia.

3.4

W sumach ubezpieczenia uwzględniono wartość wyposażenia dodatkowego.

3.5

Dla pojazdów fabrycznie nowych, przyjętych do ubezpieczenia po raz pierwszy, stała suma
ubezpieczenia przez okres minimum 6-ciu miesięcy. W przypadku szkody całkowitej w danym
pojeździe odszkodowanie odpowiadać będzie wartości pojazdu w dniu zakupu potwierdzonej
fakturą.

4. Dodatkowe postanowienia:
4.1

Okres ubezpieczenia pojazdu rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu okresu
dotychczasowego ubezpieczenia, zgodnie z załącznikiem, a dla pojazdów zakupionych w trakcie
trwania umowy, okresy zostaną ustalone indywidualnie.

4.2

Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane na
zasadach zgodnych z ogólnymi warunkami ubezpieczenia Wykonawcy i warunkach zgodnych z
kodeksem cywilnym.

4.3

Szkody w pojazdach spowodowane przez osoby trzecie będą likwidowane z ubezpieczenia AC, bez
oczekiwania na uzyskanie dokumentacji pozwalającej Ubezpieczycielowi na przeprowadzenie
procedury regresowej.
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4.4

W przypadku szkody całkowitej pojazdu wypłacane będzie odszkodowanie w wysokości wartości
rynkowej pojazdu z dnia szkody, która może zostać pomniejszona o wartość pozostałości po
szkodzie.

4.5

Jeżeli rzeczywiste koszty naprawy pojazdu nie przekroczą 70% wartości pojazdu aktualnej na
dzień szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo wymagać likwidacji szkody jako szkody
częściowej (bez względu na zasady uznawania szkody za całkowitą).

4.6

W przypadku niedoubezpieczenia wynoszącego nie więcej niż 10% ubezpieczyciel nie będzie
stosować zasady proporcji.

4.7

W przypadku ubezpieczenia nowo zakupionych pojazdów (fabrycznie nowych) oraz w przypadku
kontynuacji ubezpieczenia danego pojazdu, nie będzie wymagane sporządzanie dokumentacji
zdjęciowej pojazdu ani oględziny.

5. Klauzule dodatkowe:
5.1 Klauzula badań technicznych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą
z ubezpieczenia Autocasco, jeżeli pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania
technicznego w momencie powstania szkody, jeśli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje
wymóg dokonywania okresowych badań technicznych, pod warunkiem, że szkoda nastąpiła nie
później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego, a stan techniczny
pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody.
5.2 Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że urządzeniami zabezpieczającymi pojazd przed kradzieżą, wymaganymi
przy zawarciu umowy są:
a)
w pojazdach o sumie ubezpieczenia do 50 000,00 zł (netto) co najmniej jedno atestowane
urządzenie.
b)
w pojazdach o sumie ubezpieczenia powyżej 50 000,00 zł (netto) co najmniej dwa różne,
samodzielne, atestowane urządzenia w tym autoalarm.
W przypadku pojazdów kontynuujących ubezpieczenie autocasco, akceptuje się zamontowane
zabezpieczenia przeciwkradzieżowe wymagane przy zawieraniu poprzednich umów i uznaje się
je za wystarczające.
Ubezpieczyciel uznaje wszystkie zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zamontowane fabrycznie
jako zabezpieczenia dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego
certyfikatu wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. świadectwo kwalifikacyjne
itp.).
5.3 Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że wobec dotychczas posiadanych i ubezpieczanych w zakresie Autocasco
pojazdów Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel nie będzie wymagać innych dodatkowych
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ponad te, które przyjęte zostały przez poprzedniego
ubezpieczyciela i uznaje się za wystarczające.
5.4. Klauzula niezmienności stawek
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że
ubezpieczyciel gwarantuje, iż dla pojazdów dla których suma
ubezpieczenia nie będzie wyższa niż 350 000,00 zł, ustalone przez strony umowy stawki będą
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5.5

niezmienne w czasie całego okresu jej trwania i będzie te stawki stosować wobec wszystkich
pojazdów włączanych do ubezpieczenia na zasadach określonych w umowie.
Klauzula samodzielnej likwidacji szkody
W przypadku szkody objętej zakresem ubezpieczenia autocasco tj. uszkodzenie lub stłuczenie
szyby, uszkodzenie lub kradzież lusterka zewnętrznego, uszkodzenie zamka, reflektorów, lamp
lub koła pojazdu bez jednoczesnego uszkodzenia innych części pojazdu, wprowadza się
możliwość dokonania naprawy pojazdu bez wcześniejszego przeprowadzenia jego oględzin.
Zamawiający pokrywa koszty naprawy, a następnie przesyła szczegółową fakturę warsztatu
naprawczego wraz z dokumentacją fotograficzną pojazdu do Wykonawcy, który refunduje
poniesione, udokumentowane koszty naprawy. Samodzielna likwidacja szkody przez
Zamawiającego jest możliwa dla szkód o wartości do 4 000,00 zł.

X.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów
mechanicznych (dot. CZĘŚCI B)

1.

Przedmiot ubezpieczenia - następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe u kierowcy lub
pasażerów pojazdów w związku z ruchem jak i postojem ubezpieczanych pojazdów.

2.

Zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa nieszczęśliwych
wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i
wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku
zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku
pojazdu.

3.

Suma ubezpieczenia – 10 000,00 zł/osobę

3.1

Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku będzie stanowiła kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku
trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy
ubezpieczenia, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.

4.

Dodatkowe postanowienia

4.1
4.2

Franszyza: brak.
Płatność składki: składki płatne jednorazowo w terminie 14 dni od wystawienia dokumentu
ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia
rozpoczęcia ochrony.

4.3

XI.
1.

Ubezpieczenie Assistance (dot. CZĘŚCI B)

Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub w posiadanie, których Ubezpieczający/ Ubezpieczony
wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego mogą być
ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o
podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli
wskazanych przez Ubezpieczającego). Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu wraz ze
wskazaniem zakresu, okresów oraz sum ubezpieczenia jest załącznikiem do niniejszej OPZ.

2. Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji lub
awarii pojazdu):
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2.1

organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i holowanie
pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię. Limit na zdarzenie – w
zależności od postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia assistance Wykonawcy, przy czym
limit ten określony kwotowo nie powinien być niższy niż 400,00 zł a w przypadku określania
limitu kilometrowego dla organizacji i pokrycia usługi holowania limit ten nie powinien być
niższy niż 100 km. Franszyza kilometrowa nie ma zastosowania.

2.2

pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii, w tym koniecznie
poniesione koszty zakwaterowania. Limit na zdarzenie – zgodnie z ogólnymi warunkami
ubezpieczenia wykonawcy, przy czym w przypadku wskazania limitu na jedno i wszystkie
zdarzenia nie powinien on być niższy niż 1 500,00 zł, w przypadku wskazania limitu w postaci
maksymalnej liczby dób zakwaterowania nie powinien on być niższy niż 2 doby, w przypadku
wskazania maksymalnego limitu ceny noclegu za dobę od osoby nie powinien on być niższy niż
250,00 zł.

2.3

wymianę koła lub naprawę ogumienia na miejscu zdarzenia – limity zgodnie z ogólnymi
warunkami ubezpieczenia wykonawcy, dopuszcza się by usługi te były zrealizowane w ramach
limitu wskazanego w pkt. 2.1 lub w ramach osobnego limitu, przy czym nie powinien on być
niższy niż 400,00 zł, dopuszcza się wskazanie maksymalnej liczby zdarzeń, przy czym nie
powinien to być limit mniejszy niż 2 zdarzenia.

2.4

koszty parkingu na okres zgodny z ogólnymi warunkami ubezpieczenia wykonawcy, w przypadku
określania limitu w dobach nie powinien on być krótszy niż 2 doby, w przypadku limitu
kwotowego na zdarzenie nie powinien on być niższy niż 300,00 zł lub w przypadku wskazania
limitu kosztu parkingu na dobę nie powinien on być niższy niż 150,00 zł.

2.5

wynajem pojazdu zastępczego w razie wypadku, awarii lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu,
na czas naprawy pojazdu. Dopuszcza się wprowadzenie limitu zgodnego z ogólnymi warunkami
ubezpieczenia wykonawcy, przy czym określając maksymalny czas wynajmu pojazdu
zastępczego nie powinien on być krótszy niż 3 dni.

2.6

w przypadku niemożności zagwarantowania pełnego zakresu usług assistance określonego
w punktach 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. powyżej, dopuszczalna jest deklaracja pokrycia kosztów
działań objętych zakresem assistance, które Ubezpieczony podejmie we własnym zakresie
z ustaleniem limitu 2 000,00 zł na jedno i 5 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia dla wszystkich objętych ubezpieczeniem assistance pojazdów.

2.7

Zakres terytorialny – teren Europy (dopuszcza się ograniczenie zakresu terytorialnego poprzez
wyłączenie państw byłego ZSRR).

3. Okres ochrony
Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia
rozpoczęcia ochrony zgodnie z wykazem.
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XII. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
(ZAWODOWEJ) PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO
(dot. CZĘŚCI C)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Podstawa zawarcia ubezpieczenia: art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 3 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (WE)
nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE.
Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy.
W sprawach nieuregulowanych w OPZ oraz przytoczonym wyżej rozporządzeniu mogą mieć
zastosowanie ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Suma ubezpieczenia: 9 000 Euro (Zamawiający posiada jeden pojazd).
Zakres terytorialny: cały świat z uwzględnieniem ryzyk kabotażu.
Franszyza redukcyjna: zniesiona.
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XIII. UBEZPIECZENIE OC OPERATORA DRONA (dot. CZĘŚCI D)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Podstawa zawarcia umowy: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów
ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia
warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r.
poz. 1497).
Przedmiot ubezpieczenia: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
użytkowników bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej do 25 kg.
Miejsce ubezpieczenia: RP.
Ubezpieczeni: Zamawiający oraz 4 operatorów.
Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy.
W sprawach nieuregulowanych w OPZ oraz przytoczonym wyżej rozporządzeniu mogą mieć
zastosowanie ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.
Zakres ubezpieczenia: zgodny z Rozporządzeniem.
Suma gwarancyjna: 3 000,00 SDR.
Informacje o ryzyku:
a. Liczba posiadanych dronów: 1,
b. Waga drona: 1368 g,
c. Loty wykonywane są wyłącznie w zasięgu wzroku, zgodnie z uzyskaną przez
operatorów licencją,
d. częstotliwość wykorzystywania: do kilkunastu razy w roku.
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XIV. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW
UBEZPIECZEŃ
i.

ii.

iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

8.

9.

10.

12.
12.1.
12.2.

12.3.
12.4.
13.
14.

Wypłaty wszelkich odszkodowań (w zakresie części A, B, C, D) płatne przelewem w terminie do
30 dni od daty zgłoszenia lub 14 dni od daty ostatecznego wyjaśnienia wszystkich okoliczności
dotyczących szkody. Wypłata odszkodowań – z VAT, jeżeli suma ubezpieczenia zawierała
podatek VAT.
Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela – siedem dni roboczych od daty zaistnienia szkody
lub powzięcia informacji o jej powstaniu, chyba że OWU przewidują dłuższy termin; dla szkód
kradzieżowych komunikacyjnych zgłoszenie szkody w ciągu 24 godzin.
Informacje o przebiegu likwidacji szkód i wypłatach odszkodowań przekazywane będą również
brokerowi ubezpieczeniowemu Nord Partner Sp. z o. o.
Składka za ubezpieczenia majątkowe (wskazane w części A): płatna zgodnie z polisą
w 2 równych ratach co pół roku, z zastrzeżeniem, że pierwsza rata nie może przypadać
wcześniej niż 30 dni po wystawieniu polisy.
Płatność za ubezpieczenia komunikacyjne (wskazane w części B) - zgodnie z polisą,
każdorazowo, jednorazowo, w terminie 30 dni od daty rozpoczynającej okres ochrony.
Płatność za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika – zawodowe (wskazane w
części C) płatne przed wystawieniem polisy w terminie 7 dni.
Płatność za ubezpieczenie operatora drona (wskazane w części D) – jednorazowo, w terminie
14 dni.
W przypadku zaistnienia szkód bez względu na ich rozmiar, ubezpieczający nie ma obowiązku
wcześniejszej zapłaty pozostałych rat.
Za datę zapłaty składki na konto ubezpieczyciela uznaje się datę stempla bankowego
lub pocztowego (ewentualnie moment złożenia dyspozycji w banku internetowym) w banku lub
urzędzie pocztowym na właściwy rachunek ubezpieczyciela lub zapłatę gotówki w kasie
ubezpieczyciela pod warunkiem, że ubezpieczający posiadał w tym dniu wystarczające środki
finansowe.
Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do
mienia ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia mienia
lub wyrównywania okresów ubezpieczenia.
Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania
składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia z rozliczeniem co do dnia (nie dotyczy
ubezpieczeń obowiązkowych).
Akceptacja podanych definicji niektórych ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych, przy czym
dopuszcza się odmienną treść klauzul pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie mniejszy
od wynikającego z treści podanej.
W ciągu okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia następować będą niżej wymienione
korekty dotyczące sum ubezpieczenia:
zmniejszenia majątku – rozliczenie po zakończonym okresie ubezpieczenia według zasady pro
rata temporis od dnia wykreślenia składnika majątku z ewidencji środków trwałych;
zwiększenia majątku – doposażanie mienia istniejącego oraz mienie, w którego posiadanie
wejdzie ubezpieczający na zasadach klauzuli automatycznego pokrycia będzie stanowić
podstawę do proporcjonalnego naliczenia składki według taryf i zasad przyjętych w przetargu;
klauzula automatycznego pokrycia;
sprzedaż/zakup pojazdów lub ich doposażenie.
Jeżeli nie wskazano inaczej, przez wartość rynkową mienia należy rozumieć najbardziej
prawdopodobną cenę mienia jaka byłaby do uzyskania na rynku na dzień wystąpienia szkody.
W sprawach nieuregulowanych w Opisie przedmiotu zamówienia, stosuje się zapisy Ogólnych
lub szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy o ile nie stoją w sprzeczności i nie
zawężają zapisów OPZ.
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XV. SZKODOWOŚĆ
DLA CZĘŚCI A

Ryzyko/Rok

2015/2016

2016/2017

l.
szkód

2018/2019

2019/2020

odszkodowania

OC ogólne

5 000,00 zł

1

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

Mienie

5 250,00 zł

2

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

6 625,00 zł

1

0,00 zł

36 829,27 zł

1

0,00 zł

47 854,68 zł

3

Sprzęt
elektroniczny

0,00 zł

0

0,00 zł

1 205,25 zł

3

0,00 zł

175,00 zł

1

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

Cargo

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

NNW

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

rezerwy odszkodowania

l.
szkód

2017/2018

l.
szkód

rezerwyodszkodowania

l.
szkód

rezerwy odszkodowania

rezerwy odszkodowania

l.
szkód

rezerwy

0,00 zł
8 000,00 zł

KL

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

0,00 zł

0

0,00 zł

RAZEM

10 250,00 zł

3

0,00 zł

1 205,25 zł

3

0,00 zł

6 800,00 zł

2

0,00 zł

36 829,27 zł

1

0,00 zł

47 854,68 zł

3

8 000,00 zł

Przyczyny szkód:

2018/2019 – uszkodzenie totemu reklamowego

2019/2020 – zalanie na skutek deszczu nawalnego (wypłata: 22 622,68 zł oraz rezerwa w wysokości 8 000,00 zł); uszkodzenie szyby (wypłata: 14 832,00 zł),
uszkodzenie szlabanu (wypłata: 10 400,00 zł)

DLA CZĘŚCI B
Ryzyko/Rok
Komunikacja
(OC, AC, NW, Ass)

2015/2016

2016/2017

odszkodowania

l. szkód

rezerwy

0,00 zł

0

0,00 zł

odszkodowania

1 993,87 zł
(OC ppm)

2017/2018

l. szkód

rezerwy

1

0,00 zł

odszkodowania

11 592,59 zł
(AC)

2018/2019

2019/2020

l. szkód

rezerwy

odszkodowania

l. szkód

rezerwy

odszkodowania

l. szkód

rezerwy

1

0,00 zł

8 549,00 zł
(AC)

1

0,00 zł

0

0

0,00 zł

DLA CZĘŚCI C i CZĘŚCI D
Nie wystąpiły żadne szkody
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XVI. Informacje o ryzyku
Opis prowadzonej działalności: instytucja muzealna prowadząca działalność wystawienniczą,
naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną.
PKD przeważające: 9102Z - DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW.
W ramach prowadzonej działalności Zamawiający udostępnia swoją powierzchnię na potrzeby
prowadzenia działalności gastronomicznej (restauracje prowadzone prze najemców),
rozrywkowej (np. koncerty, castingi), artystycznej (np. spektakle, warsztaty, pokazy, sesje
filmowe, sesje fotograficzne, wystawy, wernisaże), konferencyjno-szkoleniowej oraz świadczy
usługi transportu dzieł sztuki i dezynfekcji chemicznej obrazów, grafik, tkanin, książek i innych
przedmiotów w komorze fumigacyjnej a także przechowania dzieł sztuki. W przypadku wydarzeń
o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, rozrywkowym, konferencyjnym może się zdarzyć, że
Zamawiający będzie pełnić rolę współorganizatora.
Zamawiający w ramach swej działalności organizować może wystawy dzieł prywatnych
kolekcjonerów.
Zamawiający świadczy usługi transportu specjalistycznym pojazdem do przewozu dzieł sztuki,
zabytków, muzealiów instalacji artystycznych. Świadczone usługi obejmują teren Polski oraz
Europy. Dopuszczalny maksymalny ciężar transportu wynosi 4,5 t. Bieżące destynacje to miasta
Polski i Czechy. Destynacje planowane na przedmiotowy okres ubezpieczenia to głównie Niemcy,
Francja, Austria, Czechy, Słowacja, Szwajcaria, kraje Beneluxu.
Miejsce ubezpieczenia mienia:
1. Obiekty nowe:
 Nowy Główny Gmach Muzeum Śląskiego
 Wielopoziomowy parking podziemny
 Nowy Hol Centralny
2. Obiekty adaptowane:
 istniejący budynek byłej maszynowni wieży wyciągowej szybu kopalnianego „Warszawa”,
adaptowany na budynek restauracji,
 istniejący budynek byłego magazynu odzieży, adaptowany na funkcję Centrum
Scenografii Polskiej,
 istniejący obiekt - wieża wyciągowa szybu kopalnianego „Warszawa” na funkcję wieży
widokowej,
 budynek (M 46) adaptowany na stację transformatorowo-rozdzielczą SN-20 kV,
 istniejący budynek byłej łaźni głównej adoptowany na przestrzeń wystawienniczą i
pomieszczenia biurowe z pracowniami,
 istniejący budynek dawnej stolarni adaptowany na przestrzeń wystawienniczą i
warsztatowo – ekspozycyjną,
 parking naziemny: 116 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 9 miejsc
dla autokarów.
3. Pozostałe budynki:
 budynek w Katowicach przy al. W Korfantego 3 (wraz z garażami),
 budynki będące w posiadaniu Zamawiającego, wyłączone z eksploatacji i przeznaczone
rewitalizacji, zlokalizowane w sąsiedztwie siedziby przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w
Katowicach.
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Zastosowane zabezpieczenia p.poż.:
 Nowa Siedziba Muzeum:
o Podział na strefy pożarowe:
Poszczególne budynki stanowiące odrębne strefy pożarowe, tj. budynek główny
Muzeum Śląskiego, budynek restauracji, budynek Centrum Scenografii Polskiej,
centralny hol wejściowy oraz obiekt wieży wyciągowej szybu kopalnianego
„Warszawa”, budynek Łaźni, budynek Stolarni, stanowią odrębne strefy pożarowe
zachowujące względem siebie odległości wymagane z uwagi na ochronę
przeciwpożarową.
W części podziemnej budynek muzeum podzielony został na strefy pożarowe
o następujących wielkościach: - część ekspozycyjna 7 425,0 m2, - część konferencyjna
5 770,0 m2, - sala konferencyjna 431,01 m2, - magazyn biblioteki 354,75 m2, - część
magazynowa 1431,9 m2. Każdy z poziomów garażu stanowi odrębną strefę pożarową.
Pochylnia umożliwiająca komunikację pomiędzy poziomami garażu wyposażona została
w bramy przeciwpożarowe w klasie EI 60 utrzymywane normalnie w pozycji otwartej i
zamykane samoczynnie w razie wykrycia pożaru w obrębie garażu. Garaż oddzielony
został od budynku muzeum ścianą w klasie REI 120 odporności ogniowej, a połączenia
komunikacyjne zamknięte są wentylowanymi przedsionkami przeciwpożarowymi
zamykanymi obustronnie drzwiami w klasie EI 30 odporności ogniowej z
samozamykaczami.
Centralny hol wejściowy wraz z korytarzem komunikacyjnym stanowi odrębną strefę
pożarową oddzieloną od budynku muzeum ścianami REI 120 i drzwiami EI 60 z
samozamykaczami.
Poszczególne pomieszczenia techniczne w tym między innymi pomieszczenia
pompowni instalacji przeciwpożarowych, rozdzielni i pomieszczeń ruchu
elektrycznego wydzielone zostały (w tym również względem siebie) ścianami w klasie REI
120 i zamknięte są drzwiami w klasie EI 60 odporności ogniowej z samozamykaczami.
Pomieszczenia techniczne takie jak maszynownie wentylacji i klimatyzacji bytowej
oddzielone zostały elementami w klasie REI 60 i zamknięte są drzwiami w klasie EI 30
odporności ogniowej. Klatki schodowe w budynkach głównym Muzeum Śląskiego, w
centralnym holu wejściowym wydzielone zostały elementami w klasie REI 60 odporności
ogniowej i zamknięte są drzwiami w klasie EI 30 odporności ogniowej z
samozamykaczami. Klatki te wyposażone są w samoczynne urządzenia zapobiegające ich
zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające. Klatki schodowe w garażu
wydzielone zostały elementami w klasie REI 120 odporności ogniowej i zamknięte są
drzwiami w klasie EI 60 odporności ogniowej z samozamykaczami. Klatki te również
wyposażone są w samoczynne urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. Klatki
schodowe w budynkach: Budynek Restauracji oraz Budynek Centrum Scenografii
Polskiej zaprojektowane zostały jako otwarte, niewymagające wyposażenia w systemy
oddymiania lub zabezpieczenia przed zadymieniem.
Szachty instalacyjne elektryczne obudowane są ścianami murowanymi o klasie REI 120
i zamknięte drzwiami o klasie EI 60 odporności ogniowej. Co dwie kondygnacje szachty
te mają przegrody poziome o klasie EI 60 odporności ogniowej. Szyby i szachty
pozostałych instalacji obudowane są na całej swojej wysokości ścianami w klasie REI
120. Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych mają klasę
odporności ogniowej EI taką jak te oddzielenia. Przejścia instalacji poprzez przepusty o
średnicy powyżej 4 cm przez ściany i stropy, niebędące elementami oddzieleń
przeciwpożarowych, dla których wymagana jest klasa odporności EI 60 lub REI 60
odporności ogniowej lub wyższa, zabezpieczone są certyfikowanymi masami
ogniochronnymi również do odpowiedniej klasy odporności ogniowej. Pozostałe przejścia
i przepusty uszczelnione są materiałem niepalnym. Przewody wentylacyjne w
miejscach przejść przez przegrody przeciwpożarowe wyposażone są w klapy odcinające
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o

o

o

o klasie odporności ogniowej EI tych przegród, zamykane samoczynnie na sygnał z
systemu sygnalizacji pożaru. Wszystkie klapy wyposażone są w funkcję umożliwiającą ich
samoczynny powrót do pozycji normalnej po usunięciu zagrożenia pożarowego.
Informacje dotyczące serwerowni: Pomieszczenie wydzielone ścianami w klasie REI
120, drzwi REI 60 z samozamykaczami. Wyposażone w detekcję dymu (SAP - informacja
do pracownika ochrony, dla alarmu II stopnia – automatyczna informacja do PSP).
Czas dojazdu PSP:
Siedziba Nowego Muzeum Śląskiego znajduje się na terenie działania Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
czas dojazdu jednostek ratowniczych ok. 5 minut.
Stałe urządzenia gaśnicze:
Instalacja tryskaczowa zapewnia ochronę przeciwpożarową kondygnacji garażu
podziemnego, holu centralnego oraz budynku głównego Muzeum Śląskiego w części
podziemnej i w obrębie parteru. (piętra administracyjne od pierwszego do trzeciego
stanowiące odrębne strefy pożarowe względem parteru nie wymagają wyposażenia
w instalację tryskaczową).
Instalacja gaśnicza wysokociśnieniową mgłą wodną chroni następujące pomieszczenia:
magazyn opakowań i magazyn obiektów przeznaczonych do wywozu, magazyn sprzętu
wystawienniczego, magazyn wydawnictw, magazyn zbiorów CSP, magazyn zbiorów
archeologia, magazyn zbiorów historia, magazyn zbiorów etnografia. Instalacja
uruchamiana jest automatycznie i jest uruchamiana po przekroczeniu określonej
temperatury i pęknięciu szklanej ampułki. Ciśnienie w sieci tryskaczowej mgły wodnej –
12 bar.
Instalacja gaszenia gazem chroni następujące pomieszczenia: archiwum -4.1.71,
archiwum -4.1.77, archiwum -4.1.92. W instalacji wykorzystano gaz Prolnert IG-55
(mieszanina argonu i azotu w stosunku 50:50). Ciśnienie w zbiornikach gazu 300 bar
Uruchamianie instalacji: poprzez czujki dymu, przez wciśnięcie przyciski przy wejściu do
pomieszczenia, przez wciśnięcie zwalniacza umieszczonego na butli pilotowej po
wcześniejszym odbezpieczeniu zwalniacza
Gaśnice
Budynek główny Muzeum Śląskiego zarówno w obrębie garażu, jak i w pozostałej części
wyposażony jest w gaśnice proszkowe 6 kg z proszkiem ABC (GP 6 x ABC) w ilości po
jednej na każde 900 m2 powierzchni (2 kg na każde 300 m2), z zachowaniem maksymalnej
30 m długości dojścia do sprzętu.
Budynki CSP, Centralny Hol Wejściowy oraz bud. restauracji wyposażono w gaśnice
proszkowe 6 kg typu ABC w ilości po jednej na każde 300 m2 powierzchni, z zachowaniem
maksymalnej 30 m długości dojścia do sprzętu. W obrębie zapleczy kuchennych
restauracji zastosowano gaśnice gaszące skutecznie pożary grupy F (tłuszczów i olejów
w urządzeniach kuchennych) oraz również koce gaśnicze.
W pomieszczeniach technicznych umieszczono dodatkowo gaśnice śniegowe i koce
gaśnicze.

Liczba gaśnic w poszczególnych budynkach:
Ilość gaśnic (stan na luty 2020 r.):
1. Gaśnice proszkowe GP6X znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w
Katowicach w obiekcie MSGG- Budynek Główny, MSTG- Garaż Podziemny, MSGH- Hole
Centralny – 78 szt.
2. Gaśnice proszkowe GP6X znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1
w Katowicach budynek MS8- Restauracja - 4 szt.
3.
Gaśnice proszkowe GP6X znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1
w Katowicach budynek MS15 Centrum Scenografii Polskiej - 3 szt.
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4. Gaśnice proszkowe GP6X znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1
w Katowicach budynek Stolarni – 2 szt.
5. Gaśnice proszkowe GP6X znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1
w Katowicach budynek Łaźni – 6 szt.
6. Gaśnice proszkowe znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach
budynek MS 46 Warsztat Elektryków – 4 szt.
7. Gaśnice znajdujące się w obiektach Muzeum Śląskiego przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w
Katowicach - proszkowe GP6X 25 szt., śniegowa UGS2X – 1 szt.
8. Gaśnice proszkowe GP6X znajdujące się w siedzibie przy al. W. Korfantego 3
w Katowicach – 18 szt.
o

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

o

Instalacja hydrantowa
Instalacja hydrantowa w garażach z hydrantami 52 i wężem o dł. 20 m, instalacja jest
nawodniona i zabezpieczona przed zamarzaniem. Zasięg hydrantów wynosi 30 m,
instalacja zapewnia możliwość jednoczesnego użycia dwóch hydrantów 52 z wydajnością
łączną 5,0 dm3/s przy ciśnieniu 0,2 MPa.
W budynku głównym, CSP Centralnym Holu Wejściowym oraz budynku restauracyjnym
zastosowano hydranty 25 szafkowe z wężem gumowym (półsztywnym) na zwijadle
o długości węża 30 m i łącznym zasięgu 33,0 m. Hydranty rozmieszczono w sposób
zapewniający dostęp do wszystkich pomieszczeń. Instalacja hydrantowa zapewnia
możliwość jednoczesnego działania najbardziej niekorzystnie hydraulicznie położonych
dwóch hydrantów 25 z wydajnością łączną 2,0 dm3/s przy ciśnieniu dynamicznym nie
mniejszym niż 0,2 MPa. Maksymalne ciśnienie robocze instalacji na zaworze odcinającym
instalacji nie przekracza 1,2 MPa, przy czym ciśnienie na zaworach hydrantowych lub
hydrantach nie przekracza 0,7 MPa.
Wykaz hydrantów (stan: luty 2020r):
Hydranty zewnętrzne znajdujące się na terenie Muzeum Śląskiego przy
ul. T. Dobrowolskiego 1w Katowicach - 5 szt.; przyłącze dla PSP 1 szt.
Hydranty wewnętrzne znajdujące się w obiekcie MSGG- Budynek Główny, MSTG- Garaż
Podziemny, MSGH- Hol Centralny w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach
– 76 szt.
Hydranty wewnętrzne znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1
w Katowicach budynek MS8- Restauracja – 4 szt.
Hydranty wewnętrzne znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1
w
Katowicach budynek MS15 Centrum Scenografii Polskiej – 3 szt.
Hydranty wewnętrzne znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1
w Katowicach budynek Stolarni – 2 szt.
Hydranty wewnętrzne znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1
w Katowicach budynek Łaźni – 4 szt.
Hydranty wewnętrzne znajdujące się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1
w Katowicach budynek MS46 Warsztat Elektryków – 2 szt.
Hydranty wewnętrzne znajdujące się w siedzibie przy al. W. Korfantego 3 w Katowicach
– 15 szt.
Oddymianie mechaniczne i naturalne
Zabezpieczenie przed zadymieniem przewidziano do wydzielonych ewakuacyjnych klatek
schodowych budynku głównego Muzeum Śląskiego, garażu wraz z centralnym holem
wejściowym oraz zabezpieczenie przed zadymieniem dźwigów A2 i A4 przystosowanych
do funkcji ewakuacji osób niepełnosprawnych. Zastosowano także mechaniczną
wentylację oddymiającą sal ekspozycyjnych oraz wszystkich pomieszczeń podziemnych,
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w których przebywać mogą ludzie w grupach powyżej 100 osób oraz stref pożarowych
garażu podziemnego o powierzchni powyżej 1500 m2.
o System sygnalizacji pożaru:
System adresowalny, pętlowy pracujący w układzie dialogowym. System sygnalizacji
pożaru zapewnia pełną ochronę wszystkich pomieszczeń Muzeum Śląskiego. W skład
systemu wchodzą nw. elementy: czujki wielosensorowe dymu z gniazdami, czujki
optyczne dymu z gniazdami, czujki optyczne dymu z podłączonym wskaźnikiem
zadziałania, system wczesnej detekcji dla powierzchni wystawowych, czujki liniowe,
ręczne ostrzegacze pożaru, moduły sterujące, moduły monitorujące.
Głównym elementem projektowanego systemu sygnalizacji alarmu pożaru jest
mikroprocesorowa, adresowalna analogowa centrala firmy ESSER typu ESSER
IQ8Control M.
Z bezpośrednim połączeniem z PSP (system UTA)
 Budynek przy al. W. Korfantego 3 w Katowicach (wraz z garażami):
o System detekcji pożaru (czujki dymowe), centrala Essera, bezpośrednia połączenie z PSP
(system UTA), instalacja hydrantowa, gaśnice (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
o Odległość od PSP – ok. 2 km (szacunkowy czas dojazdu – 5 min.).
o Na terenie obowiązuje zakaz palenia oraz używania otwartego ognia.
Zastosowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
o Nowa Siedziba Muzeum:
o System kontroli dostępu (Budynek Restauracji, Budynek Centrum Scenografii
Polskiej, Budynek Główny wraz z garażem, Budynek Łaźni i Budynek Stolarni)
Budynek MS 46.
o System telewizji dozorowej wewnątrz (149 kamer; Budynek Restauracji,
Budynek Centrum Scenografii Polskiej, Budynek Główny wraz z garażem, 13
kamer Łaźnia, 9 kamer Stolarnia) i na zewnątrz (41 kamer).
o System sygnalizacji włamania i napadu (Budynek Restauracji, Budynek Centrum
Scenografii Polskiej, Budynek Główny wraz z garażem, Budynek Hol centralny,
Budynek Łaźni i Budynek Stolarni),Glassbox’y, Budynek MS 46.
o System klucza centralnego Master Key.
o System indywidualnej ochrony zbiorów Piccolo.
o Obiekty chronione całodobowo przez firmę zewnętrzną - przez
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 2142).
o Budynek przy al. W. Korfantego 3 w Katowicach:
o System CCTV, blokada drzwi, alarm, sygnalizatory zbicia szyb, System KD,
System SSWiN.
o Garaże: CCTV.
o Całodobowy dozór, bez całodobowej ochrony przez firmę zewnętrzną.
o Budynki przeznaczone do rewitalizacji:
o Regularne (co 2 godziny) obchody prowadzone przez zewnętrzną firmę
ochroniarską, z automatycznym systemem rejestracji.
o Monitoring.
o Teren częściowo ogrodzony (brak ogrodzenia jedynie od strony nowej siedziby).
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Nowy Główny Gmach Muzeum Śląskiego – budynek nowy
Rok budowy: 2013.
Budynek złożony jest ze zwartej 3-kondygnacyjnej części podziemnej oraz części nadziemnej na
którą składają się wolnostojące elementy, o wysokości do czterech kondygnacji/część
administracyjno-biurowa/ oraz jednokondygnacyjne prostopadłościany doświetlające wnętrze
tzw. „glass box’y” /szklane boksy (6 boksów).
Konstrukcja żelbetowa, monolityczna.
Ściany zewnętrzne: przy gruncie – żelbetowe; ściany patiów, ściany nadziemne budynku
administracyjnego oraz budynku wejściowego – konstrukcja słupowo-ryglowa aluminiowa ze
szkleniem na profilach zaciskowych; glass box’y – konstrukcja stalowa ze szkleniem na profilach
zaciskowych.
Dachy: część podziemna – stropodach żelbetowy z izolacją i ociepleniem (XPS), z zazielenieniem
intensywnym; część nadziemna: bud. Administracji – stropodach żelbetowy z izolacją i
ociepleniem (XPS), maszynownia chłodu – dach z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej
ocieplony (XPS); bud. Foyer – konstrukcja dachu stalowa, po zewnętrznej stronie blacha
trapezowa i zazielenienie ekstensywne; dachy na obudowami ewakuacyjnych klatek schodowych
– żelbetowa płyta stropowa, beton architektoniczny, powłoka z żywicy epoksydowej; dachy
szklanych boksów – stalowa konstrukcja, szklenie.
Powierzchnia zabudowy (cz. nadziemna): 1 894,5 m²
Kubatura: 172 914,24 m³
Część podziemna 156 067,34 m³
z czego kubatura patiów: 4 107,6 m³
Część nadziemna 16 846,9 m³
Powierzchnia użytkowa: 16 968,50 m²
Wysokości części nadziemnych:
budynek administracyjny 16,55 m
budynek foyer 4,90 m
świetliki, tzw. „szklane boksy” – od 3,9m do 12,75 m
Ilość kondygnacji:
część ekspozycyjna i pomocnicza – 2 kondygnacje podziemne oraz jedna nadziemna,
część konferencyjno–biurowa – 3 kondygnacje podziemne oraz 4 nadziemne
Budynek wyposażony w 5 dźwigów osobowych , 3 dźwigi towarowe, dwa dźwigi kuchenne.
Poszczególne części budynku wyposażone są w instalacje:
 w magazynach zamontowano czujki PIR,
 w pokoju przekazań zamontowano kamerę CCTV,
 instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych,
 instalacja grzewcza,
 wymiennikownia i węzły cieplne,
 instalacja chłodnicza,
 instalacja wod.-kan.,
 instalacja elektryczna i oświetleniowa,
 instalacja odgromowa,
 instalacje CCTV, KD, SSWiN,
 instalacja słaboprądowa:
o dźwiękowy system ostrzegawczy,
o system sygnalizacji pożaru,
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o systemy teletechniczne,
systemy i urządzenia przeciwpożarowe:
o oddymianie mechaniczne i naturalne,
o instalacja tryskaczowa,
o oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
o instalacja hydrantowa,
o system sygnalizacji pożaru,
o system wczesnej detekcji dymu (VESDA).

Wielopoziomowy parking podziemny - budynek nowy
Rok budowy: 2013.
Trzykondygnacyjny garaż podziemny z 232 stanowiskami parkingowymi oraz strefa dojazdu
zaopatrzenia i wywozu śmieci.
Budynek w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej. Żelbetowy stropodach jest integralną częścią
zagospodarowania terenu, częściowo porośnięty jest zielenią intensywną, a częściowo jest to
układ ścieżek i placów. Dachy nad obudowami ewakuacyjnych klatek schodowych - żelbetowa
płyta stropowa.
powierzchnia zabudowy (cz. nadziemna): 66,3 m²
kubatura: 36 718,8 m³
powierzchnia użytkowa: 6806,20 m²
powierzchnia usługowa: 207,73 m²
powierzchnia ruchu: 1642,68 m²
Obiekt







wyposażony w instalacje:
instalacja wentylacji mechanicznej,
instalacja elektryczna i oświetleniowa,
instalacja CCTV,
instalacja SSWiN,
instalacja odgromowa,
instalacja słaboprądowa,
o dźwiękowy system ostrzegawczy,
o system sygnalizacji pożaru,
o systemy teletechniczne,
 systemy i urządzenia przeciwpożarowe:
o oddymianie mechaniczne i naturalne,
o instalacja tryskaczowa,
o oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
o instalacja hydrantowa,
o system sygnalizacji pożaru.
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Nowy hol centralny – budynek nowy
Rok budowy: 2013.
Budynek w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej.
Dach nad pomieszczeniem głównym: dach na ruszcie żelbetowym, kwadratowe świetliki
kopułowe, dwupowłokowe na podstawach. Dach szklany nad pochylniami – dach na profilach
systemowych ze szkła mlecznego izolacyjnego, bezpiecznego, nachylenie dachu ok. 6%. Dach nad
pomieszczeniem technicznym – strop żelbetowy, styrobeton, żwir.
powierzchnia zabudowy: 695,7 m²
kubatura: 1 1364,4 m³
powierzchnia użytkowa: 378,48 m2
powierzchnia usługowa: 77,80 m2
powierzchnia ruchu: 1056,59 m2
ilość kondygnacji: część ekspozycyjna i pomocnicza – 2 kondygnacje podziemne oraz jedna
nadziemna, część konferencyjno – biurowa – 3 kondygnacje podziemne oraz 4 nadziemne
Budynek wyposażony w dźwig osobowy
Obiekt











wyposażony w instalacje:
system SSWiN,
system CCTV,
instalacja wentylacji mechaniczna i klimatyzacji,
ochrona przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych,
instalacja grzewcza,
wymiennikownia i węzły cieplne,
instalacja wod-kan,
instalacja elektryczna i oświetleniowa,
instalacja odgromowa,
instalacja słaboprądowa,
o dźwiękowy system ostrzegawczy,
o system sygnalizacji pożaru,
o systemy teletechniczne,
 systemy i urządzenia przeciwpożarowe:
o oddymianie naturalne,
o instalacja tryskaczowa,
o oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
o instalacja hydrantowa,
o system sygnalizacji pożaru.

Budynek Centrum Scenografii Polskiej - budynek adaptowany
Rok budowy: 1905.
Rok modernizacji budynku: 2013.
Budynek w konstrukcji murowanej, ściany nośne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie
cementowo - wapiennej. Stropy żelbetowe na belkach stalowych oparte na istniejących słupach
żeliwnych. Dach: więźba dachowa drewniana, płyty OSB pokryte dwoma warstwami papy SBS,
izolacja wełną mineralną.
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Budynek wyposażony w dźwig towarowy.
Powierzchnia zabudowy: 328,85 m²
Kubatura: 3414,4m³
Powierzchnia użytkowa: 569,06 m²
Powierzchnia usługowa: 24,97 m²
Powierzchnia ruchu: 62,95 m²
Ilość kondygnacji: 3
Wysokość: 11,40 m
Budynek wyposażony w następujące instalacje:
 instalacja wodociągowa i kanalizacyjna,
 instalacja elektryczna i oświetleniowa,
 instalacje słaboprądowe,
o systemy teletechniczne,
o system KD,
o system SSWiN,
o
system CCTV,
 instalacja odgromowa,
 instalacja wentylacji bytowej,
 systemy i urządzenia p.poż.:
o świetlenie ewakuacyjne,
o instalacja hydrantowa,
o dźwiękowy system ostrzegawczy,
o system sygnalizacji pożaru.

Wieża Widokowa – obiekt adaptowany
Rok budowy: 1924.
Rok modernizacji: 2013.
Konstrukcja szkieletowa, stalowa oparta na konstrukcji dawnej wieży szybu „Warszawa”. Obiekt
zaadaptowany na funkcję wieży widokowej. Pod wieżą znajduje się podziemne pomieszczenie
techniczne. Obiekt wyposażono w dźwig osobowy panoramiczny.
Powierzchnia zabudowy: 131,62 m²
Powierzchnia użytkowa: 104,57 m²
Powierzchnia ruchu: 232 m²
Kubatura: 986,6 m²
Instalacje:
 instalacja elektryczna i oświetleniowa,
 instalacja odgromowa,
 oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne.
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Budynek stacji transformatorowo-rozdzielczej – budynek adaptowany
Rok budowy: 1905.
Rok modernizacji budynku: 2013.
Budynek stacji transformatorowo-rozdzielczej - wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegły
ceramicznej pełnej, ściany działowe wykonane z cegły pełnej. Klatka schodowa w części
warsztatowo-biurowej o konstrukcji stalowej, zabezpieczona ogniowo. W obiekcie przewiduje
się biura oraz warsztat. Na parterze budynku zlokalizowane są rozdzielnie elektryczne.
Budynek przy al. W. Korfantego 3, Katowice (wraz z garażami)
Rok budowy budynku: 1899.
Rok modernizacji budynku: 2013 – częściowy remont izolacji fundamentów (strona zachodnia
budynku), remont pomieszczenia socjalnego ochrony, wymiana instalacji elektrycznej na
galeriach (parter), wymiana hydrantów.
Rok budowy garaży: 1988.
Budynek objęty ochroną konserwatora zabytków (rejestr zabytków: A/306/10). Dach: zasadniczo
dwupłaciowy, konstrukcja drewniana płatowo-kleszczowa, pokryty papą termozgrzewalną oraz
dachówką ceramiczną. Ściany w technologii tradycyjnej murowane (cegła ceramiczna, cegła
klinkierowa).
Garaże (3 sztuki, przy ww. budynku). Dach: konstrukcja drewniana jednopłaciowa, deskowanie
pełne na krokwiach, pokryty papą termozgrzewalną. Ściany w technologii tradycyjnej, murowane
(cegła pełna, tynki cementowo-wapienne).
Budynek Łaźni Głównej – budynek adaptowany
Rok budowy: 1909.
Rok modernizacji: 2017.
Budynek byłej łaźni jest obiektem wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym o regularnym
kształcie
prostokąta o wymiarach ok. 36,75m x 27,60 m. Jest budynkiem dwukondygnacyjnym w
konstrukcji ceglanej ze stropem scalonym (żelbetowo—stalowym) opartym na słupach stalowych.
Konstrukcja dachu stalowa – wiązary dachowe oraz płatwie. Pokrycie z płyt OSB pokryte dwoma
warstwami papy SBS, izolacja wełną mineralną.
Budynek wyposażony w windę towarową oraz windę osobową.
Powierzchnia zabudowy: 1011,00 m²
Kubatura: 12 887,8 m³
Powierzchnia użytkowa: 1 649,7 m²
Ilość kondygnacji: 2
Wysokość (ściana szczytowa): 16,44 m
Budynek wyposażony w następujące instalacje:
 instalacja wodociągowa i kanalizacyjna,
 instalacja elektryczna i oświetleniowa,
 instalacje słaboprądowe,
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systemy teletechniczne,
instalacja odgromowa,
instalacja wentylacji bytowej,
wentylacja pracowni,
klimatyzacja precyzyjna magazynów zbiorów muzealnych,
systemy i urządzenia p.poż.:
o oświetlenie ewakuacyjne,
o instalacja hydrantowa,
o system sygnalizacji pożaru.

Budynek Łaźni wyposażono w system CCTV, KD, SSWiN oraz wyposażono w depozytor kluczy.
W budynku funkcjonuje system klucza centralnego Master Key.
1. System alarmu pożarowego (SAP) znajdujący się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w
Katowicach budynek Łaźni. Wykaz ilości najważniejszych elementów systemu:






centralka Esser IQ8 Control C – 1 szt.
czujki dymu – 78 szt.
przycisk ROP IQ8- 10 szt.
moduł kontrolno sterujące eBK- 8 szt.
sygnalizator optyczno akustyczny – 8 szt.

2. Instalacja oddymiania znajdująca się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach obiekt Łaźnia: Wykaz ilości najważniejszych elementów:



klapy pożarowe Smay K.WP.O.E - 22 szt.
centralka OMEGA C2300C - 1 szt.

Budynek Stolarni – budynek adaptowany
Rok budowy: 1909.
Rok modernizacji: 2017.
Budynek byłej stolarni jest obiektem wolnostojącym o regularnym kształcie prostokąta o
wymiarach ok. 25,39 x 12,78 m. Jest budynkiem dwukondygnacyjnym w konstrukcji ceglanej ze
stropem scalonym (żelbetowo—stalowym) opartym na słupach stalowych. Konstrukcja dachu
drewniana. Pokrycie z płyt OSB pokryte dwoma warstwami papy SBS, izolacja wełną mineralną.
Budynek wyposażony w windę osobową.
Powierzchnia zabudowy: 363,6 m²
Kubatura: 3116,8m³
Powierzchnia użytkowa: 553,8 m²
Ilość kondygnacji: 2
Wysokość (ściana szczytowa): 10,44 m
Budynek wyposażony w następujące instalacje:
•
instalacja wodociągowa i kanalizacyjna,
•
instalacja elektryczna i oświetleniowa,
•
instalacje słaboprądowe,
•
systemy teletechniczne,
•
instalacja odgromowa,
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•
•

instalacja wentylacji bytowej,
systemy i urządzenia p.poż.:
o świetlenie ewakuacyjne,
o instalacja hydrantowa,
o system sygnalizacji pożaru.
Budynek Stolarni wyposażono w system CCTV, KD oraz SSWiN.
W budynku funkcjonuje system klucza centralnego Master Key.
1. System alarmu pożarowego (SAP) znajdujący się w siedzibie przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w
Katowicach - budynek Stolarni: Wykaz ilości najważniejszych elementów systemu:
 centralka Esser IQ 8 Control C- 1 szt.
 przycisk ROP IQ8 – 5 szt.
 czujki dymu wielodetektorowe IQ8Quad - 4 szt.
 czujki dymu – 20 szt.
 moduł kontrolno sterujące eBK- 1 szt.
 sygnalizator optyczno akustyczny – 3 szt.

Naziemny parking jednokondygnacyjny
Całkowita powierzchnia: 7509 m2
Powierzchnia dróg / dojazdów: 2310 m²
Powierzchnia miejsc parkingowych: 1875 m²
Powierzchnie piesze: 205 m²
Powierzchnie zieleni (trawy/krzewy): 2755 m²
System parkingowy, szlabany na wjeździe/wyjeździe oraz CCTV.
Budynki będące w posiadaniu Muzeum Śląskiego, wyłączone z eksploatacji i przeznaczone
do rewitalizacji, zlokalizowane w sąsiedztwie nowej siedziby przy ul. T. Dobrowolskiego 1 w
Katowicach
Budynki i budowle wyłączone są z eksploatacji i przeznaczone do rewitalizacji. Na czas
modernizacji wykonawcy prac budowlanych zobowiązani będą do zawarcia polis ryzyk budowy
i montażu. Mienie podlega stałemu dozorowi (ochrona fizyczna z regularnymi obchodami
z systemem rejestracji, monitoring), szacowany czas dojazdu jednostek ratowniczych PSP ok. 5
minut. Instalacje w budynkach zostały odłączone lub zabezpieczone w celu ochrony mienia.
Wykaz budynków i budowli (wybudowane w technologii tradycyjnej – murowane, konstrukcja
dachu drewniana):
 Warsztat Rymarza – pierwotnie portiernia, później warsztat rymarza, przeznaczony do
adaptacji.
 Wieża ciśnień - wodna wieża ciśnień jest przeznaczona do adaptacji.
 Warsztat mechaniczny i kuźnia - Budynek warsztatów mechanicznych (ślusarnia) oraz
budynek kuźni, obecnie wykorzystywane jako magazyny zabytkowych maszyn.
 Kompleks budynków wraz z terenem przyległym objęty ochroną konserwatora zabytków
(rejestr zabytków A/16/99) :
o Budynek Szybowy Szybu Bartosz - Wpisany do rejestru zabytków budynek
nadszybowy szybu Bartosz do adaptacji na cele muzealne wraz z wieżą
wyciągową.
o Budynek Maszyny wyciągowej Szybu Bartosz - Wpisany do rejestru zabytków
budynek maszynowni szybu Bartosz wraz z maszyną parową.
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Budynek sprężarek - Wpisany do rejestru zabytków budynek dawnej elektrowni
(siłowni) przeznaczony do adaptacji na cele muzealne.
Łaźnia Gwarek - budynek łaźni Gwarek wcześniej był maszynownią szybu Gruschka,
przeznaczony do adaptacji.
Warsztat Oddział Wiertaczy - parterowy budynek warsztatu wiertaczy, przeznaczony do
adaptacji.
o
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XVII. Wykaz pojazdów
Ubezpieczający/Ubezpieczony: Muzeum Śląskie, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice
NIP 634-23-11-686, REGON 001094121

Lp.

1

Marka/typ/model

ANHUI HELI,

typ: CPD20

Nr rejestracyjny

Rodzaj pojazdu

-

Wolnobieżny
wózek jezdniowy
podnośnikowy

2

TEREX

typ: Z40/23NRJ

-

Wolnobieżny
podest ruchomy

3

TOYOTA Auris

HSD WG

SK477MX

Osobowy

4

Peugeot

206 03-09

SK2541E

5

Ford

FT 350 TD 2402CCM - 75KM KAT
3.ST 00-03

6

IVECO 120E

7

8

Nr nadwozia lub inny
numer identyfikujący

nr fabryczny:
060201K1681,
nr ewidencyjny:
N4707005108
nr fabryczny:
Z40N15-2945,
nr ewidencyjny:
N3709003379

Poj.

Ład.

Liczba
miejsc

Rok
prod.

Wartość
pojazdu/suma
ubezpieczenia
(brutto)

Zakres
ubezpieczenia

-

-

1

2015

-

OC, NW

Aktualny okres
ubezpieczenia

od 01.04.2019
do 31.03.2020
od 01.04.2019
-

-

1

2015

-

OC, NW

SB1ZS3JE80E414633

1798

-

5

2018

66 600,00 zł

OC, AC, NW,
Assistane

od 16.04.2019

Osobowy

VF32EHFXF44673407

1124

-

5

2005

5 900,00 zł

OC/ZK, AC,
NNW,
Assistance

od 05.10.2019

SK14440

Ciężarowy do
3,5 t

WFOAXXGBFAYY46995

2402

1.548
kg

3

2000

7 900,00 zł

OC/ZK, AC,
NNW,
Assistance

od 26.11.2019

Eurocargo ML12E25D/P

SK440KJ

Ciężarowy pow.
3,5 t

ZCFA71EJ9H2659629

6728

4.640
kg

6

2016

250 000,00 zł

OC, AC, NNW,

Chevrolet
Orlando

1.8 16V LS+

SK8803X

Osobowy

KL1YF7559CK510618

1796

-

7

2011

24 500,00 zł

OC/ZK, AC,
NNW,
Assistance

Ford

FT 350 2.2 TDCi Kat. MR`14 E5 3.5t

SK1891RJ

ciężarowy do 3,5 t

WF0XXXTTGXES68644

2198

3

2014

53 000,00zl

OC, AC, NW

do 31.03.2020

do 15.04.2020

do 04.10.2020

do 25.11.2020
od 07.12.2019
do 08.12.2020
od 14.12.2019
do 13.12.2020
od 21.12.2019
do 20.12.2020
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