








ZMIANY DO SIWZ
W załączniku nr 6 do SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ I
UBEZPIECZENIE MIENIA OD ZDARZEŃ LOSOWYCH (PD) , pkt. 1 ZAKRES
UBEZPIECZENIA
Zapis o treści:
uderzenie pojazdu (w tym własnego/użytkowanego) – limit odpowiedzialności
200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
rozliczeniowym/polisowym
Ulega zmianie na:
uderzenie pojazdu (w tym własnego/użytkowanego) – limit odpowiedzialności
1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
rozliczeniowym/polisowym
Zapis o treści:
trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi
Ulega zmianie na:
trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi niezwiązane z działalnością
człowieka
Zapis o treści:
dla ryzyka przepięć spowodowanych pośrednim uderzeniem pioruna ustanawia się
limit w wysokości 600.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę
redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody minimum 500 PLN , (zgodnie z treścią
klauzuli w zał. A5 do SIWZ)
ulega zmianie na:
dla ryzyka przepięć spowodowanych pośrednim uderzeniem pioruna ustanawia się
limit w wysokości 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę
redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody minimum 500 PLN , (zgodnie z treścią
klauzuli w zał. A5 do SIWZ)
Usuwa się zapis o treści:
uszkodzenie instalacji spowodowanych działaniem wysokich lub niskich temperatur,
przy czym dla szkód spowodowanych działaniem mrozu limit odpowiedzialności w
wysokości 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
rozliczeniowym/polisowym.
Z wykazu klauzul obligatoryjnych znajdujących się pod pozycją FRANSZYZY I
UDZIAŁY WŁASNE usuwa się klauzulę :
Przezornej sumy ubezpieczenia,
Ubezpieczenia szkód elektrycznych i mechanicznych
W załączniku nr 6 do SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ II
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH
RYZYK (EEI)
Z wykazu klauzul obligatoryjnych znajdujących się pod pozycją FRANSZYZY I
UDZIAŁY WŁASNE usuwa się klauzulę :

Katastrofy budowlanej
Drobnych robót budowlano-remontowych,
Ubezpieczenia ryzyka kradzieży urządzeń zainstalowanych na zewnątrz budynku.
W załączniku nr 6 do SIWZ- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ
III UBEZPIECZENIE MASZYN , URZĄDZEŃ
I SPRZĘTU
BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ (CPM)
Z wykazu klauzul obligatoryjnych znajdujących się pod pozycją FRANSZYZY I
UDZIAŁY WŁASNE usuwa się klauzulę:
Niezmienności stawek,
Nowych lokalizacji
Drobnych robót budowlano-remontowych,
W ZAŁ. A5 TREŚĆ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH , DO SIWZ OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WPROWADZA SIĘ ZMIANY :
USUWA SIĘ KLAUZULĘ
przezornej sumy ubezpieczenia
ubezpieczenia szkód elektrycznych i mechanicznych.
ZMIENIA SIĘ TREŚĆ KLAUZULI
ubezpieczenia ryzyka kradzieży urządzeń zainstalowanych na zewnątrz budynku
Z:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową kradzież z włamaniem urządzeń
elektronicznych (systemy zabezpieczające, elementy klimatyzacji, sprzęt
specjalistyczny) zainstalowanych na zewnątrz budynku pod warunkiem, że urządzenia
są zainstalowane w sposób uniemożliwiający ich kradzież bez pozostawienia śladów
włamania w postaci zniszczenia istniejących zabezpieczeń (mocowań) zgodnych z
zaleceniami producenta, standardowo stosowanych w tego typu sytuacjach.
Uszkodzenie takich zabezpieczeń uznane zostanie za wystarczające do uznania
zdarzenia za kradzież z włamaniem. Limit odpowiedzialności 20.000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym/polisowym.
Limit wspólny dla rozdziału I ,II
NA :
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową kradzież z włamaniem urządzeń
elektronicznych (systemy zabezpieczające, elementy klimatyzacji, sprzęt
specjalistyczny) zainstalowanych na zewnątrz budynku pod warunkiem, że urządzenia
są zainstalowane w sposób uniemożliwiający ich kradzież bez pozostawienia śladów
włamania w postaci zniszczenia istniejących zabezpieczeń (mocowań) zgodnych z
zaleceniami producenta, standardowo stosowanych w tego typu sytuacjach.
Uszkodzenie takich zabezpieczeń uznane zostanie za wystarczające do uznania

zdarzenia za kradzież z włamaniem. Limit odpowiedzialności 20.000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym/polisowym.
Limit dla rozdziału I

