SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
Podstawowe informacje:
Pełna nazwa instytucji kultury:
Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny
Siedziba Warszawa (02-739 Warszawa) ul. Wałbrzyska 3/5,
KRS: Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Ministerstwo Kultury RIK 102/2017
Organizator: Minister Kultury
Akt utworzenia: Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 października 2016
r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury - Filmoteki Narodowej i Narodowego
Instytutu Audiowizualnego. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 lutego
2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury - Filmoteki
Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie połączenia państwowych
instytucji kultury - Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego
Statut: Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie
nadania statutu Filmotece Narodowej – Instytutowi Audiowizualnemu
Regon: 367467328
NIP: 521-37-84-838
Ilość zatrudnionych pracowników: około 210 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub
umowę zlecenie
Podwykonawcy: Zamawiający korzysta z usług podwykonawców.
Przedmiot działalności wg PKD
59.12.z Działalność produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
Przychody w roku 2017
Przychody 51.959.881 zł w tym dotacja podstawowa i celowa 49.364.019. Pozostała kwota to
przychody z działalności (wynajem taśm, nieruchomości, bilety kinowe, udzielanie licencji i inne).

Informacje ogólne:
1 czerwca 2017 rozpoczęła działalność Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA), nowa
państwowa instytucja kultury, która powstała w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i
Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Do jej zadań należeć będzie między innymi gromadzenie,
katalogowanie i restaurowanie dziedzictwa audiowizualnego, a także produkcja, rejestracja i
upowszechnianie polskiej kultury audiowizualnej.
Proces połączenia był podyktowany – zgodnie z zapowiedzią MKiDN:
Koniecznością zapewnienia większej efektywności działań na rzecz zabezpieczania i udostępniania
narodowego dziedzictwa audiowizualnego, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Filmoteki
Narodowej oraz potencjału wiedzy i techniki Narodowego Instytutu Audiowizualnego.
Filmoteka Narodowa była państwową instytucją kultury, działającą w latach 1955–2017. Jej
statutowym zadaniem była ochrona dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii (m.in.
gromadzenie zbiorów filmowych – taśm, a także scenariuszy, scenopisów, książek o tematyce
filmowej, plakatów, fotosów) oraz upowszechnianie kultury filmowej. Kolekcja FN – zbiory filmowych
taśm i archiwaliów – jest jedną z największych w Europie.
Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) rozpoczął działalność w 2005 roku jako Polskie
Wydawnictwo Audiowizualne (PWA) i pod tą nazwą zainicjował wydawane do chwili obecnej serie
muzyczne i filmowe (m.in. cykl DVD Polska Szkoła Dokumentu). W 2009 roku decyzją ministra kultury
instytucja została przemianowana na Narodowy Instytut Audiowizualny. Misją statutową NInA było
utrwalanie, archiwizacja i upowszechnianie najbardziej wartościowych przejawów kultury filmowej,
muzycznej oraz teatralnej.
Przedmiotem działania nowej instytucji będzie m.in. gromadzenie, katalogowanie, restaurowanie i
udostępnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych, dotyczących narodowego i
międzynarodowego dziedzictwa audiowizualnego, a także współtworzenie, produkcja, rejestracja i
promocja dzieł kultury o wysokim poziomie artystycznym w celu ich emisji w mediach publicznych i
prywatnych. FINA będzie też prowadzić działalność edukacyjną, kulturalno-oświatową i wydawniczą
oraz wykorzystywać nowe technologie (w tym internet) do działań w zakresie upowszechniania
kultury audiowizualnej.
Minister kultury prof. Piotr Gliński powołał na stanowisko dyrektora FINA Dariusza Wieromiejczyka.
Nowo utworzona instytucja będzie kontynuowała dotychczasową działalność połączonych
podmiotów.

FINA – CZYM JEST?
Nowo utworzona instytucja kontynuuje dotychczasową działalność połączonych podmiotów. FINA
działa w sieci i poza nią. Swoje nieustannie powiększające się zasoby publikuje w Internecie. Poprzez
serwis Ninateka udostępnia ponad 6000 materiałów audio i wideo dotyczących kultury. Od niedawna
wszystkie archiwizowane przez FINA zbiory, ponad 15 000 materiałów można przeglądać w
stacjonarnym Archiwum FINA w siedzibie Instytutu na Wałbrzyskiej 3/5.
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) powstała 1 czerwca 2017 roku w wyniku
połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego.
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Przedmiotem działania FINA jest gromadzenie, katalogowanie, restaurowanie i udostępnianie
zbiorów i materiałów dokumentacyjnych, dotyczących narodowego i międzynarodowego dziedzictwa
audiowizualnego, w tym filmowego, a także współtworzenie, produkcja, rejestracja i promocja dzieł
kultury o wysokim poziomie artystycznym w celu ich emisji w mediach publicznych i prywatnych.
FINA prowadzi również działalność edukacyjną, kulturalno-oświatową i wydawniczą oraz
wykorzystuje nowe technologie (w tym Internet) do działań w zakresie upowszechniania kultury
audiowizualnej.
Nowo utworzona instytucja kontynuuje dotychczasową działalność połączonych podmiotów.
FINA działa w sieci i poza nią. Swoje nieustannie powiększające się zasoby publikuje w Internecie.
Poprzez serwis Ninateka udostępnia ponad 6000 materiałów audio i wideo dotyczących kultury. Od
niedawna wszystkie archiwizowane przez FINA zbiory, ponad 15 000 materiałów można przeglądać w
stacjonarnym Archiwum
FINA w
siedzibie
Instytutu
na
Wałbrzyskiej
3/5.
W
serwisach Fototeka, Gapla i Repozytorium Cyfrowe prezentuje materiały zdigitalizowane i
zrekonstruowane cyfrowo. W ramach projektu Nitrofilm poddała konserwacji, digitalizacji i
rekonstrukcji najcenniejszą część przedwojennej kolekcji filmów fabularnych.
FINA jest wydawcą Dwutygodnik.com, internetowego pisma o kulturze, które na bieżąco relacjonuje i
opiniuje życie kulturalne i społeczne w kraju i za granicą, oraz serwisów edukacyjnych: Muzykoteka
Szkolna, stymulującego zainteresowanie muzyką wśród dzieci i młodzieży; Filmoteka Szkolna,
nauczającego młodzież świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową; Akademia Polskiego
Filmu; będącego ogólnopolskim programem edukacyjnym, upowszechniającym wiedzę o historii
polskiego kina oraz Skrytykuj.pl, zachęcającego do świadomej dyskusji o kinie wśród młodzieży.
Działalność internetową dopełniają wydarzenia odbywające się stacjonarnie przy ul. Wałbrzyskiej
3/5,m.in. projekcje filmowe, wystawy, debaty, warsztaty, seminaria i konferencje – zarówno dla
profesjonalistów, jak i amatorów sztuki audiowizualnej, oraz w Kinie Iluzjon – Muzeum Sztuki
Filmowej przy ul. Narbutta 50a – w wyjątkowym miejscu, w którym nadal odbywają się projekcje z
taśmy 35 mm.
FINA kształci świadomego odbiorcę i twórcę kultury audiowizualnej oraz filmowej, prowadzi działania
z zakresu edukacji audiowizualnej, filmowej oraz kultury 2.0, organizuje Olimpiadę Wiedzy o Filmie i
Komunikacji Społecznej oraz współpracuje z ekspertami w zakresie nowych mediów, prawa
autorskiego, archiwizacji i rekonstrukcji cyfrowej.

Opis miejsca ubezpieczenia na podstawie materiałów własnych oraz informacji klienta.
1/ Siedziba Wałbrzyska 3/5 – kompleks budynków
Budynek A
Budynek użyteczności publicznej. Budynek w zwartej zabudowie połączony łącznikiem na poziomie
gruntu z jednokondygnacyjnym budynkiem od strony ul. Wałbrzyskiej pełniącym rolę strefy
wejściowej do budynku głównego. Wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, podpiwniczonej,
fundamenty żelbetowe, ściany konstrukcyjne z cegły pełnej, zewnętrze dwuwarstwowe z cegły pełnej
ocieplone styropianem o gr. 14 cm. pokryte tynkiem akrylowym; działowe zróżnicowane – z cegły,
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systemowe w sanitariatach, karton-gips z wkładką akustyczną, przesuwne, transparentne z
bezpiecznego szkła przesuwne. Stropy międzypiętrowe z systemów prefabrykowanych żelbetowych.
Dach czterospadowy na dźwigarach z drewna klejonego o prostym układzie geometrycznym z
pokryciem z płyt systemowych blaszanych z rdzeniem z materiału izolacyjnego. Podciągi, wieńce,
schody żelbetowe. Audytorium w sali audiowizualnej – konstrukcja trybun teleskopowych. Nadproża
żelbetowe typu L. Stolarka okienna aluminiowa. Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa, liczba
wejść do budynku 4. Tynki wewnętrzne tradycyjne. Wykończenie ścian z materiałów szlachetnych
(drewno, kamień, gres, lustra, szkło barwione. Sufity tradycyjnie tynkowane oraz podwieszane z
materiałów akustycznych. Posadzki: korytarze – gresy, pomieszczenia biurowe – wykładzina,
pomieszczenia ogólnodostępne parkiet, panele, wykładzina, sanitariaty i piwnica – gres. Instalacje:
elektryczna 230/400 V, w tym p.poż wyłączniki przy pomieszczeniu ochrony; odgromowa; wod.-kan;
c.o. z węzła cieplnego; teletechniczna; wentylacji mechanicznej; antywłamaniowa; system kontroli
dostępu; monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego; nagłośnienia sal; CCTV, dźwig osobowy oraz
dźwig techniczny.
Dane techniczne: pow. zabudowy – 1652 m2; pow. nadziemna – 2494 m2; pow. podziemna = 924 m2;
liczba kondygnacji podziemnych 1; liczba kondygnacji nadziemnych 3, wys. 14,4 m. Kategoria
zagrożenia ZL I, z w części podziemnej PM w części nadziemnej SW. Kwalifikacja odporności
pożarowej B. Brak instalacji gazowej. W budynku 2 strefy pożarowe: 1 strefa podziemie, 2 strefa
pozostałe pomieszczenia.
Urządzenia p.poż: gaśnice, instalacja hydrantowa, instalacja awaryjnego oświetlenia, instalacja
oddymiania K1 i k2; SSP połączona z PSP; stałe urządzenia gaśnicze w archiwach i serwerowniach;
klapy p.poż; drzwi p.poż; wyłącznik prądu p.poż. Liczba hydrantów ogółem 8: 6 po 2 na
kondygnacjach nadziemnych i 2 w piwnicy. Liczba gaśnic ogółem: 21 (różne typy).

Budynek B
Budynek garaż podziemny wraz z obiektami naziemnymi w postaci klatek schodowych wyposażonych
w pomieszczenia operatora projekcji filmowych oraz magazynu krzeseł.
Obiekty wolnostojące dwukondygnacyjne (2 obiekty klatek schodowych z windami hydraulicznymi).
Obiekt podziemny o pow. 1580 m2. Liczba kondygnacji - 1. Obiekt wykonany w technologii betonu
wylewanego. Ściany nośne wylewane z betonu, układ konstrukcyjny jednolity, posadowienie – ławy i
ściany fundamentowe. Stropy żelbetowe monolityczne, sklepienia krzyżowo zbrojone, stropodach
żelbetowy monolityczny, pokrycie papa oraz blacha cynkowo tytanowa. Schody wylewane, ściany
zewnętrzne wylewane betonowe, wewnętrzne i działowe murowane z cegły pełnej. Drzwi pożarowe.
Kanalizacja deszczowa z odprowadzeniem do kanalizacji, wentylacja mechaniczna, instalacja
elektryczna, gaśnice, instalacja hydrantowa, system detekcji gazów.
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Budynek C
Budynek z funkcją biuro-administracyjna, częściowy najem (dwa pomieszczenia na poziomie 0 i całe
piętro III). Budynek w zwartej zabudowie, niepodpiwniczony, połączony łącznikiem żelbetowym na
wys. I pietra z sąsiadującym budynkiem przychodni lekarskiej i szkoły. Budynek pokryty płaskim
dachem żelbetowym pokrytym blachą i papą. Ściany fundamentowe wewnętrzne betonowe
izolowane. Ściany zewnętrzne murowane z gazobetonu i cegły o grubości 40 cm pokryte tynkiem
akrylowym, dodatkowo na wspornikach metalowych zainstalowana elewacja tkaninowa. Ściany
wewnętrzne nośne gr. 25 cm, działowe gr. 12 cm, ściany kominowe z cegły pełnej. Stropy wykonane z
elementów prefabrykowanych tzw. stropy żerańskie. Stropodach wykonany z płyt korytkowych. Dane
techniczne: wysokość: 14,86 m, pow. cał.: 4288 m2; pow. uż.: 3831,22 m2; pow. zab.: 1072 m2; liczba
kondygnacji 4; liczba wejść: 2; instalacja el.: 230 i 400 V; instalacja oświetleniowa, instalacja wod.kan.; instalacja wentylacji grawitacyjnej; instalacja CO – wymiennik z sieci miejskiej; instalacja
odgromowa; dźwig towarowy; urządzenia i instalacje audiowizualne, brak instalacji gazowej,
kanalizacja deszczowa. Klasyfikacja pożarowa: ZLIII SW. Strefy pożarowe: cały budynek w jednej
strefie. Klasa odporności pożarowej B. Zagrożenie wybuchem nie występuje. Liczba hydrantów: 8 po 4
na pion 2 klatek schodowych Liczba gaśnic ogółem: 34 (różne typy).

2./ Budynek Biurowy
ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Budynek biurowy, murowany. Współwłasność ́ z innymi
instytucjami kultury oraz wynajmowany na prowadzenie innej działalności gospodarczej. Budynek
objęty monitoringiem własnej sieci CCTV. Dyżur 24 pracownika ochrony przy wejściu do
budynku. Zaopatrzenie w wodę ̨ z sieci miejskiej.
3./ Kino Iluzjon
ul. Narbutta 50A 02-541 Warszawa Budynek własny. Budynek powstał w latach 1949-1950. W roku
2008 budynek został wpisany na listę ̨ obiektów zabytkowych pod numerem 713-A. W latach 20112012 budynek został poddany gruntownemu remontowi i adaptacji. Budynek wyposażono w
nowoczesne instalacje multimedialne oraz technologiczne. Przebudowa pozwoliła na
wygospodarowanie dwóch odrębnych sal kinowych pozwalających na projekcję filmów w każdym
dostępnym systemie oraz z zapewnieniem najwyższej jakości dźwięku. Budynek dostosowano dla
potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez montaż ̇ pochylni oraz windy. W budynku
wygospodarowano przestrzeń́ na studio filmowe mające na celu prowadzenie działalności
dydaktyczno naukowej z zakresu działania Filmoteki Narodowej. Dane techniczne: - powierzchnia
2
budynku 1.278 m - ogrzewanie elektryczne - woda ciepła zimna miejsca - drzwi zewnętrzne
zamykane na 1 zamek wielozastawkowy, - drzwi do pomieszczeń́ i wybrane drzwi zewnętrzne
wyposażone w elektroniczną kontrolę dostępu, - okna w klasie odporności na włamanie P2, - system
Kontroli Dostępu - system monitoringu wizyjnego - system detekcji pożaru.
Budynek podłączony jest do monitoringu zewnętrznej agencji ochrony oraz pełniony jest dozór
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bezpośredni pracowników agencji w budynku kina Iluzjon.
W budynku znajdują ̨ się pomieszczenia dla gastronomi, która świadczona jest na miejscu przez
podmiot zewnętrzny.
Podane wartości odnoszą się do wartości kosztorysowych wykonanych prac i mogą ̨ ulec zmianie w
okresie ubezpieczenia.
4./ Archiwum Filmowe 1
ul. Chełmska 21 00-724 Warszawa Budynek wynajmowany od Wytwórni Filmów Dokumentalnych i
Filmowych. Budynek murowany. Teren WFDiF strzeżony całodobowo. Zaopatrzenie w wodę ̨ z sieci
miejskiej. Na terenie budynku prowadzona jest rekonstrukcja taśmy filmowej przy wykorzystaniu
chemii i specjalistycznych urządzeń́ oraz dodatkowo znajduje się ̨ tam archiwum taśm.
Główne zadania Archiwum Filmowego Chełmska: przechowywanie całego zasobu materiałów
filmowych będącego w gestii Filmoteki Narodowej a znajdującego się ̨ na terenie obiektu przy ul.
Chełmskiej 21 w odpowiednich, specyficznych warunkach klimatycznych, udostępnianie
zgromadzonego zbioru o wartościach historyczno-dokumentalnych szerokiemu ogółowi
zainteresowanych, kontrahentom zarówno polskim jak i zagranicznym, udzielanie klientom Filmoteki
Narodowej informacji w zakresie zbiorów filmowych przechowywanych w Archiwum.
5./ Archiwum Filmowe 2
ul. Wałbrzyska 6/12 02-739 Warszawa Budynek w użytkowaniu Filmoteki Narodowej, murowany o
konstrukcji z lat 50 ubiegłego wieku. Projektowany jako budynek do przechowywania materiałów
filmowych o wysokim stopniu wybuchowości. Konstrukcja budynku dostosowana do przechowywania
materiałów filmowych nitro. Archiwum Filmowe Wałbrzyska sprawuje pieczę nad zasobem
archiwalnym historycznych kopii filmowych Filmoteki oraz wydzielonym zbiorem kopii filmowych i
nośników magnetycznych filmów polskich opracowanych obcojęzycznie, a także realizuje zadania
spedycyjne w zakresie przesyłania kopii filmowych i materiałów reklamowych na terenie miasta
Warszawy transportem własnym zaś ́ na terenie kraju i za granicą przy pomocy firm spedycyjnych. W
Archiwum znajduje się także zbiór materiałów filmowych i reklamy po dawnym Filmie Polskim. W
zbiorze znajdują ̨ się kopie filmowe 35mm głównie obcojęzyczne z dostępem do komputerowej bazy
zawierającej informacje o stanie posiadania. Dotyczy to również ̇ reklamy w językach obcych/list
dialogowych, list napisów, fotosów, programów filmowych, plakatów, streszczeń́, komentarzy. Do
zadań́ Archiwum należy w szczególności m.in.: 1. ewidencjonowanie oraz znakowanie materiałów
przyjętych do zbiorów; 2. składowanie oraz właściwe ich zabezpieczanie zbiorów zgodnie z zasadami
magazynowania; 3. realizacja zleceń́ Zespołów Rozpowszechniania w zakresie krajowej i zagranicznej
ekspedycji filmów; 4. przeprowadzanie likwidacji lub wysyłanie do jednostek wykonujących
likwidację tej części materiałów, które zostały wycofane z zasobów Filmoteki; 5. realizowanie
transportu pomiędzy placówkami Filmoteki w Warszawie jak i pomiędzy Warszawą i Łodzią
(magazyny, biuro, dystrybutorzy, lotnisko CARGO, kina, ministerstwa, ambasady).
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Na terenie obiektu znajdują się również garaże wynajmowane osobom trzecim.
6./ Archiwum Filmowe 3 Oddział w Łodzi
ul. Łąkowa 29 90-554 Łódź ́ Siedziba Łódzkiego Oddziału Filmoteki Narodowej po gruntownym
remoncie i wymianie elewacji prezentuje swój nowy wizerunek. W budynku dawnego Wydziału
Obróbki Taśmy zlikwidowanej już ̇ Wytwórni Filmów Fabularnych (Łódzkiego Centrum Filmowego),
przy ul. Łąkowej 29. wyposażonym w instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz
monitorowane systemy alarmowe, archiwizowane są bogate zbiory materiałów filmowych optycznych (negatywowych i pozytywowych) oraz magnetycznych (dźwiękowych) - do polskich
filmów wyprodukowanych w latach 1945 – 1989. Krótkie kalendarium Łódzkiego Oddziału Filmoteki
Narodowej W 1999 roku ówczesny Przewodniczący Komitetu Kinematografii podjął decyzję o
przejęciu przez Filmotekę ̨ Narodową zbiorów materiałów filmowych (taśm optycznych i
magnetycznych) do polskich filmów fabularnych - od Likwidatora Łódzkiego Centrum Filmowego.
Postanowiono, że te cenne zbiory, liczące ponad 50 tysięcy pudeł, zostaną ̨ tymczasowo (tak wtedy
zakładano!) ulokowane w budynku byłego Wydziału Obróbki Taśmy ŁCF, który został przez
Likwidatora wydzierżawiony Filmotece od 22 października 1999 roku na 10 lat. Wiosną i latem 2000
roku w brudnym, bardzo zdewastowanym obiekcie, ściśle przystosowanym do pierwotnej funkcji,
czyli laboratorium obróbki taśmy - w budynku, z którego w trakcie prowadzonej likwidacji ŁCF
wymontowano wszystkie nadające się ̨ do sprzedaży maszyny i urządzenia - Filmoteka przeprowadziła
wstępny remont i adaptację na potrzeby archiwum filmowego. Naprawiony został dach,
wymieniliśmy wszystkie instalacje – w tym ułożyliśmy całkowicie nową sieć wodno-kanalizacyjną i
centralnego ogrzewania, została wybudowana własna kotłownia olejowa. W dniu 1 czerwca 2000
roku zarządzeniem dyrektora Waldemara Piątka został formalnie utworzony Oddział Filmoteki
Narodowej w Łodzi. Latem i jesienią ̨ 2000 roku przeprowadziliśmy wielką operację logistyczną.
Całość ́ zbiorów filmowych łódzkiej filmówki, przechowywana w magazynach ŁCF usytuowanych na
peryferiach Łodzi, została spakowana, a następnie przewieziona ciężarówkami do nowego archiwum.
Taśmy filmowe trafiły zatem do budynku, w którym wcześniej były wywołane, kopiowane i
montowane. Czyż ̇ to nie magiczny zbieg okoliczności? Stan posiadania Oddziału Filmoteki w Łodzi
systematycznie powiększał się ̨ w latach następnych. W roku 2002 i 2003 do Oddziału przekazane
zostały zasoby filmowe, ikonograficzne oraz dokumentacja produkcyjna Studia Filmowego „Semafor”,
które zostało ostatecznie zlikwidowane w 2004 roku. Największy transport liczący ponad 10 tysięcy
pudeł przyjechał wyładowanym po brzegi tirem we wrześniu 2005 roku z Wrocławia. Na mocy
porozumienia zawartego między Filmoteką i studiami filmowymi - do Łodzi zostały przeniesione
negatywy i taśmy magnetyczne do ponad 200 filmów zrealizowanych w WFF we Wrocławiu, które
były przechowywane w pomieszczeniach tej wytwórni i na szczęście nie ucierpiały w trakcie
dramatycznej powodzi. Przez cały czas w ciągu pierwszych 8 lat funkcjonowania łódzkiej placówki –
były prowadzone różnorodne prace adaptacyjne i modernizacyjne, także związane z
unowocześnianiem sieci medialnej na całym terenie byłego ŁCF, który w procesie likwidacji został
podzielony i sprzedany inwestorom z branży filmowej, m.in. łódzkiej telewizji kablowej TOYA i znanej
firmie producenckiej OPUS-FILM. Od czerwca 2006 do grudnia 2008 realizowany był już ̇ ostatni etap
generalnej modernizacji i adaptacji łódzkiego archiwum - obejmujący nie tylko konieczne prace
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budowlane i instalacyjne - w tym rozbiórkę ̨ starych budynków technicznych - ale także montaż ̇
systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz ocieplenie budynku, izolację fundamentów i
położenie nowych, trwałych tynków elewacyjnych.
W dniu 28 maja 2007 roku Filmoteka Narodowa zakupiła na własność ́ całą nieruchomość.́ Transakcja
dokonana została po przyznaniu przez władze samorządowe Łodzi bonifikaty - w związku z
przeznaczeniem nieruchomości na cele kulturalne. Fakt ten jest istotny dla Filmoteki, bowiem w
ponad pięćdziesięcioletniej historii nasza instytucja po raz pierwszy nabyła na własność ́ zajmowaną
przez siebie nieruchomość.́ Zakup ten był także ważny dla historii „filmowej Łodzi” - zamknął bowiem
formalnie pewien etap podziału i uwłaszczenia kolebki powojennej polskiej kinematografii, jaką bez
wątpienia była Wytwórnia Filmów Fabularnych, a następnie Łódzkie Centrum Filmowe.
Nieruchomość,́ zajmowana przez Oddział Łódzki Filmoteki – z rozszerzoną nazwą „Archiwum Filmowe
3 „Łąkowa” - to działka gruntu o powierzchni 3024 m. kw., na której stoi główny trzypiętrowy obiekt
magazynowo biurowy, zespolony z dwukondygnacyjnym budynkiem „niskim”, kotłownią i małym
magazynem zewnętrznym. Ogólna powierzchnia użytkowa liczy prawie 2.200 m. kw. Na metalowych
regałach w klimatyzowanych pomieszczeniach archiwizowanych jest ponad 90 tysięcy pudeł z
negatywami obrazu i tonu, kopiami wzorcowymi, dźwiękowymi taśmami magnetycznymi z muzyką,
dialogami i efektami, materiałami wyjściowymi i bezpieczeństwa do ponad 3.500 tytułów polskich
filmów fabularnych, krótkometrażowych i seriali, czyli zdecydowanej większości powojennego
dorobku polskiej kinematografii. Wśród nich są oczywiście Krzyżacy, Popiół i diament, Faraon, Potop,
seriale: Czterej pancerni i pies i Stawka większa niż ̇ życie i wiele innych sztandarowych znaczących
dokonań́ polskiego kina - dzieł takich twórców jak Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz, Wojciech Has
czy Krzysztof Kieślowski.
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Szkodowość:
W ubezpieczeniu mienia:
Rok 2015 – 13.900,00 – uszkodzenie słupka wjazdowego przez pojazd sprawcy,
Rok 2016 – 4.641,40 – szkodzenie bramy przez drzewo – wichura,
Rok 2016 – 2.160,00 – uszkodzenie neonów na Kinie Iluzjon – grad,
Rok 2017 – brak szkód.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej:
Brak szkód za okres ostatnich 3 lat

W ubezpieczeniu NNW:
Brak szkód za okres ostatnich 3 lat

W ubezpieczeniu komunikacyjnym:
Rok 2015 – AC – 1 szkoda – 840,00
Rok 2016 – brak szkód,
Rok 2017 –OC – 1 szkoda – 2.418,00
Rok 2017 – AC – 2 szkody – 9.101,00
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Postanowienia wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń:
Okres ubezpieczenia:
Ubezpieczenia mienia, OC i NNW
Od dnia 6 lutego 2018 roku do dnia 5 lutego 2020roku obie daty włączone.

Ubezpieczenia komunikacyjne:
Zawierane sukcesywnie na 12 miesięczne okresy ubezpieczenia począwszy od dnia 6 lutego 2018 roku
do dnia 5 lutego 2020 roku.

Postanowienia wspólne:
Warunki ubezpieczenia oferowane przez wykonawcę są niezmienne w całym okresie obowiązywania
umowy.

W przypadku zmian sum ubezpieczenia lub ilości osób w ubezpieczeniu NNW (zwiększenia lub
zmniejszenia sum) wystawionych już polis, wykonawca wystawi polisy dodatkowe obejmujące te
zmiany o okresie obowiązywania od następnego dnia po dniu zgłoszenia zmiany do końca rocznego
ubezpieczenia podstawowego. Składka dodatkowa lub zwrot składki za polisy dodatkowe zostaną
naliczone pro rata w stosunku do ilości dni pozostałych do końca rocznego okresu polisowania.

Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny informuje, iż przechowuje, oczyszcza, digitalizuje
taśmy filmowe celulozowe i NITRO. Tym samym, nie dopuszcza się ograniczenia odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń spowodowanej przez szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i
używaniem środków chemicznych niezbędnych do prawidłowej konserwacji o obsługi w/wym taśm

Zamawiający oczekuje, iż mienie Zamawiającego objęte będzie ochroną ubezpieczeniową niezależnie
od miejsca aktualnego położenia.

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do ograniczenia odpowiedzialności w sytuacji, gdy szkoda
w mieniu zostanie wyrządzona przez podwykonawcę Zamawiającego lub jego kontrahenta
odpowiedzialnego za powierzoną mu część mienia.
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się ograniczenia odpowiedzialności w sytuacji, gdy szkoda
w mieniu została wyrządzona przez podmioty trzecie, które korzystały z mienia na podstawie umowy
z Zamawiającym.
Płatność składki:
Składka za ubezpieczenia będzie opłacana przelewem na konto wykonawcy jednorazowo.
Termin płatności składek za ubezpieczenie ubezpieczeń wynosi 21 dni od dnia otrzymania
prawidłowo wystawionych polis oraz faktur przez zamawiającego.
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Likwidacja szkód:
Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego, Zamawiający oczekuje, iż w przypadku szkód
majątkowych Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia przystąpi do
oględzin miejsca szkody (dotyczy m.in. Kina Iluzjon). W odniesieniu do pozostałych szkód okres ten
wynosi 24 godziny.

Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenia majątkowe:
Ø Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
Ø Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ø Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym
Ø Ubezpieczenie utraty zysku.
Ø Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności
Ø Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia następstw
wypadków,
Ø Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usług Assistance w
trakcie podróży służbowych za granicą oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Ubezpieczenia komunikacyjne:
Ø Ubezpieczenia autocasco i ubezpieczenie od kradzieży,
Ø Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
Ø Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów.
Ø Ubezpieczenia Assistance na terenie Europy

Zakres terytorialny:
Dla ubezpieczeń majątkowych:
Miejsca w których prowadzona jest działalność przez Zamawiającego, znajduje się posiadane mienie
oraz każdorazowe miejsca, gdzie przebywają osoby działające w imieniu Zamawiającego w związku z
prowadzoną działalnością.
Ubezpieczenie elektronicznego sprzętu przenośnego – Europa,
Ubezpieczenie mienia w transporcie - teren RP,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – cały świat,
Ubezpieczenia NNW – siedziby Zamawiającego,
Ubezpieczenia NNW i KL – teren całego świata,
Dla ubezpieczeń komunikacyjnych:
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Ubezpieczenia autocasco i ubezpieczenie od kradzieży – Europa,
Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczeń Komunikacyjnych,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów pojazdów – zgodnie
z zakresem terytorialnym OC,
Ubezpieczenia Assistance – zgodnie z zakresem terytorialnym AC.

Informacje szczegółowe dotyczące ubezpieczeń
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Zakres ubezpieczenia – wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe na skutek nagłego
i niespodziewanego zdarzenia losowego. Niezależnie od warunków Wykonawcy ubezpieczenie nie
może wyłączać ryzyk: ognia (pożaru) eksplozji (wybuchu) upadku statku powietrznego lub jego części,
bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, huraganu, opadów atmosferycznych jak deszcz,
deszcz nawalny, skutków ciężaru i naporu śniegu, i gradu, powodzi, lawiny, upadek drzew, trzęsienia
ziemi i zapadania się ziemi, osuwania się ziemi uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, huk
ponaddźwiękowy, dym, sadza, szkody wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, działanie wód
gruntowych.

Wartość mienia na jedną lokalizację nie przekracza kwoty 100.000.000 zł.

Przedmiot i sumy ubezpieczenia
Tabela nr 1
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B

A

C

1

Budynki i budowle

2

Wyposażenie

2 995 884,20

3

Środki obrotowe, zapasy magazynowe, materiały reklamowe

1 500 000,00

4

Muzealia, projektory etc

1 000 000,00

5

Zbiory biblioteczne

1 000 000,00

6

Mienie osób trzecich

500 000,00

7

Poniesione nakłady na remonty i adaptacje w obcych środkach trwałych

300 000,00

8

Gotówka

100 000,00

9

Dodatkowe koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz koszty zapobieżenia

500 000,00

66 826 235,14

10 Szkody elektryczne, przepięcia

2 000 000,00

11 Ubezpieczenie maszyn, aparatów, urządzeń od szkód mechanicznych

2 000 000,00

12 Ubezpieczenie maszyn, aparatów, urządzeń od szkód elektrycznych

2 000 000,00

13 Ubezpieczenie katastrofy budowlanej

2 000 000,00

14 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia lub uszkodzenia

100 000,00

15

Akty terroryzmu, zamieszki, sabotaż, strajki, niepokoje społeczne (limit wspólny dla ubezpieczenia mienia
od wszystkich ryzyk i dla ubezpieczenia elektroniki od wszystkich ryzyk)

16

Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności (limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk i dla ubezpieczenia elektroniki od wszystkich ryzyk)

5 000 000,00
500 000,00

17 Ubezpieczenie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych

500 000,00

18 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem rabunku i wandalizmu.

3 000 000,00

19

Ubezpieczenie od kradzieży zwykłej. Limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i dla
ubezpieczenia elektroniki od wszystkich ryzyk)

20 Wandalizm, celowe uszkodzenie
21 Ubezpieczenie szkód estetycznych (graffiti)
22

Ubezpieczenie mienia zewnętrznego przymocowane do budynku od ryzyka kradzieży, rabunku,
dewastacji(np.. słupki parkingowe, kamery, klimatyzatory)

23

Prewencyjna suma ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia
elektroniki od wszystkich ryzyk

20 000,00
3 000 000,00
100 000,00
50 000,00
2 000 000,00

Udziały własne i franszyzy
Ubezpieczający oczekuje zniesienia udziałów własnych i franszyz, za wyjątkiem niżej wymienionych:
Dla ryzyka katastrofy budowlanej – 2.000,00zł
Dla klauzuli akty terroryzmu – dopuszczalna wysokość - 2.000 zł
Dla klauzuli szkody elektryczne – dopuszczalna wysokość: 300 zł
Dla klauzuli zwiększone koszty działalności – 3 dni

Odszkodowania będą wypłacane w wysokości:
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W wartościach odtworzeniowych nowych i w wartościach księgowych brutto. Ewentualne
odszkodowanie będzie wypłacone w wartościach odtworzeniowych nowych pod warunkiem, że
wartość ta nie będzie większa niż 120% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. Zasady te będą
stosowane również w razie zniszczenia lub utraty mienia lub wystąpienia zdarzeń ubezpieczeniowych
w których granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest ustalony limit bądź suma ubezpieczenia
ustalona w systemie I ryzyka.
Klauzule do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
v Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia:
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie nie wymienione w ewidencji
w chwili zawierania ubezpieczenia, które w okresie trwania umowy ubezpieczenia zostało
zakupione lub przyjęte oraz na mienie przyjęte do używania, a stanowiące własność osób
trzecich, o wartości do 20% wymienionych w polisie sum ubezpieczenia i podanych limitów.
Ochrona rozpoczyna się automatycznie od dnia przejęcia. Składka naliczana będzie pro rata,
po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia.
v Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia:
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich
przybyłych lokalizacjach użytkowanych i administrowanych przez Ubezpieczającego jak
również wszystkie miejsca występów artystycznych inne niż siedziba Ubezpieczającego.
Ochrona ubezpieczeniowa działa od momentu przyjęcia lokalizacji do użytku. Uzgadnia się
termin zgłoszenia nowej lokalizacji od dnia uruchomienia – 30 dni.
v Klauzula reprezentantów
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie niewłaściwego działania, zaniechania
działania i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do statutowych
Przedstawicieli Ubezpieczającego.
v Klauzula rezygnacji z roszczeń regresowych:
Ustala się, iż w razie zaistnienia szkody, Ubezpieczyciel zrzeka się swoich praw do regresu
wobec pracowników Ubezpieczającego i osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych, użytkujących ubezpieczone mienie za zgodą Ubezpieczającego, jeżeli
szkoda nie była wynikiem ich działania umyślnego.
v Klauzula włączenia kosztów uprzątnięcia po szkodzie oraz kosztów zabezpieczenia przed
rozprzestrzenianiem się szkody.
Do zakresu ochrony zostają włączone koszty usunięcia pozostałości po szkodzie oraz koszty
zapobieżenia szkodzie w razie wystąpienia zagrożenia zdarzeniem losowym oraz związane z
ratunkiem ubezpieczonego mienia.
v Klauzula włączenia do pokrycia dodatkowych skutków szkody
Do zakresu ochrony zostają włączone szkody polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu
ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia
oraz szkody polegające na zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej,
prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi.
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v Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu w brzmieniu:
Szkody w wyniku pożaru i wybuchu na skutek samozapłonu, przepięcia elektrycznego
wchodzą w zakres ochrony.
v Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku pośredniego uderzenia pioruna oraz
przepięcia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
jak również powstałe wskutek innych, niezależnych od ubezpieczającego przyczyn
zewnętrznych.
v Klauzula szkód elektrycznych
Ubezpieczyciel pokryje szkody powstałe w maszynach, urządzeniach, aparatach, instalacjach
spowodowane niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego w tym m.in. powstałe w wyniku
zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania,
okopcenia itp. z włączeniem wymiany lub naprawy urządzeń. Limit odpowiedzialności podany
w tabeli.
v Klauzula szkód mechanicznych
Ubezpieczyciel pokryje szkody w maszynach, urządzeniach, aparatach w razie zaistnienia
szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, przyczynami eksploatacyjnymi,
wadami produkcyjnymi. Limit odpowiedzialności podany w tabeli.
v Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, remontowych i instalacyjnych
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w
miejscu ubezpieczenia robót budowlanych, remontowych instalacyjnych itp. przy czym
obowiązuje limit (określony w tabeli) dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych,
remontowych i instalacyjnych, natomiast szkody spowodowane robotami budowlanymi,
remontowymi i instalacyjnymi w pozostałym mieniu będącym przedmiotem ubezpieczeń
mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pokrywane będą do
pełnej wartości ubezpieczenia.
v Klauzula pokrycia zwiększonych kosztów działalności
W przypadku zakłócenia działalności Ubezpieczającego w wyniku powstania szkody będącej
rezultatem zaistnienia zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel
pokryje wszystkie dodatkowe koszty jakie Ubezpieczający zmuszony będzie ponieść w celu
kontynuacji normalnego trybu działalności.
Pod pojęciem kosztów dodatkowych rozumie się wszystkie koszty, które nie występowały w
ramach normalnej działalności Ubezpieczającego przed powstaniem szkody i do których
powstania przyczyniła się, pośrednio lub bezpośrednio, przedmiotowa szkoda. Limit
odpowiedzialności podany w tabeli.
v Klauzula ograniczenia zasady proporcji
W przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie
stosowana tylko w przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy 120% sumy ubezpieczenia
danego przedmiotu, po uwzględnieniu prewencyjnej sumy ubezpieczenia.
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v Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu
Szkody w wyniku pożaru i wybuchu na skutek samozapłonu, przepięcia elektrycznego
wchodzą w zakres ochrony
v Klauzula odnowienia suma ubezpieczenia
Po wypłacie odszkodowania, na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel przywróci
pierwotną sumę ubezpieczenia. Naliczenie składki będzie dokonane pro rata w każdym roku
polisowym, za każdy dzień ochrony.
v Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy i stawki podane przez Wykonawcę w
ofercie.
v Klauzula wód gruntowych
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody wyrządzone przez wody gruntowe, podziemne i
przenikające. Dopuszcza się zastosowanie limitu odpowiedzialności nie niższego niż 20.000,00
zł na lokalizację.
v Klauzula stempla bankowego
Za zapłatę przez Ubezpieczającego należnej Ubezpieczycielowi składki (raty składki) uznaje się
moment złożenia zlecenia przelewu w banku na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod
warunkiem, że w chwili złożenia zlecenia na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się
wystarczające środki.
v Klauzula poszukiwania miejsca szkody i pokrycia kosztów rzeczoznawców
Wykonawca pokryje koszty poszukiwania miejsca szkody i przywrócenia mienia zniszczonego
w trakcie poszukiwań do stanu pierwotnego w wysokości nie wyższej niż 50.000 zł w rocznym
okresie ubezpieczenia oraz dodatkowo pokryje koszty powołania niezależnych ekspertów do
kwoty 50.000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
v Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych
Ubezpieczyciel uznaje, że przy składaniu oferty oraz przy zawarciu umowy ubezpieczenia
znane mu były wszelkie okoliczności istotne z punktu widzenia oceny ryzyka.
Uznaje się istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych
za wystarczające.
W odniesieniu do nowych lokalizacji Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia
przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe za wystarczające o ile spełniają minimalne
wymagania określone przez odpowiednie przepisy przeciw pożarowe a w odniesieniu do
zabezpieczeń przeciw kradzieżowych określone przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ubezpieczyciela.
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Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Zakres ubezpieczenia – wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia lub utraty sprzętu elektronicznego w
tym ogień i inne zdarzenia losowe w zakresie pełnym, kradzież z włamaniem, dewastację, błędy
użytkownika, samozapłon, szkody elektryczne, przepięcia i szkody mechaniczne i inne.

Zamawiający informuje, iż elektroniczny sprzęt stacjonarny to również sprzęt specjalistyczny
służących do digitalizacji taśm filmowych ich czyszczenia i konserwacji.

Terytorialny zakres ubezpieczenia sprzętu przenośnego. teren Europy.

Udziały własne i franszyzy:
Elektroniczny sprzęt stacjonarny – 300,00 - zł
Elektroniczny sprzęt przenośny – 300,00 –zł
Oprogramowanie – 300,00 zł

Odszkodowania:
Odszkodowania będą wypłacane w wysokości:
Odtworzeniowej – dla sprzętu do lat 10
Rzeczywistej (z uwzględnieniem zużycia) – dla sprzętu 10-letniego i starszego

Limity dodatkowe wspólne dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk wymienione zostały w tabeli dla ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk.

Wartości mienia wg poniższej tabeli:
A

Tabela nr 2

B

C

25 Elektroniczny sprzęt przenośny
26 Elektroniczny sprzęt stacjonarny
27 Oprogramowanie

D
774 018,88
46 851 006,42
5 107 000,10

Klauzule do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
v Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia
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Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie nie wymienione w ewidencji
w chwili zawierania ubezpieczenia, które w okresie trwania umowy ubezpieczenia zostało
zakupione lub przyjęte oraz na mienie przyjęte do używania, a stanowiące własność osób
trzecich, o wartości do 20% wymienionych w polisie sum ubezpieczenia. Ochrona rozpoczyna
się automatycznie od dnia przejęcia. Składka naliczana będzie pro rata, po zakończeniu
każdego rocznego okresu ubezpieczenia.
v Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich
przybyłych lokalizacjach użytkowanych i administrowanych przez Ubezpieczającego jak
również wszystkie miejsca występów artystycznych inne niż siedziba Ubezpieczającego.
Ochrona ubezpieczeniowa działa od momentu przyjęcia lokalizacji do użytku. Termin
zgłoszenia nowej lokalizacji od dnia uruchomienia – 30 dni.
v Klauzula reprezentantów
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie niewłaściwego działania, zaniechania
działania i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do statutowych
Przedstawicieli Ubezpieczającego.
v Klauzula rezygnacji z roszczeń regresowych
Ustala się, iż w razie zaistnienia szkody, Ubezpieczyciel zrzeka się swoich praw do regresu
wobec pracowników Ubezpieczającego i osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych, użytkujących ubezpieczone mienie za zgodą Ubezpieczającego jeżeli szkoda
nie była wynikiem ich działania umyślnego.
v Klauzula przepięciowa dla sprzętu elektronicznego
Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu
elektrycznego.
v Klauzula ograniczenia zasady proporcji
W przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie
stosowana tylko w przypadku, gdy wysokość szkody przekroczy 120% sumy ubezpieczenia
danego przedmiotu, po uwzględnieniu prewencyjnej sumy ubezpieczenia.
v Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu
Szkody w wyniku pożaru i wybuchu na skutek samozapłonu, przepięcia elektrycznego
wchodzą w zakres ochrony
v Klauzula stempla bankowego
Za zapłatę przez Ubezpieczającego należnej Ubezpieczycielowi składki (raty składki) uznaje się
moment złożenia zlecenia przelewu w banku na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod
warunkiem, że w chwili złożenia zlecenia na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się
wystarczające środki.
v Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych
Ubezpieczyciel uznaje, że przy składaniu oferty oraz zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu
były wszelkie okoliczności istotne z punktu widzenia oceny ryzyka.
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Uznaje się istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych
za wystarczające.
W odniesieniu do nowych lokalizacji Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia
przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe za wystarczające o ile spełniają minimalne
wymagania określone przez odpowiednie przepisy przeciw pożarowe a w odniesieniu do
zabezpieczeń przeciw kradzieżowych określone przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ubezpieczyciela.
v Klauzula wykazu sprzętu elektronicznego
Zamawiający nie
elektronicznego

ma

obowiązku

dostarczenia

Ubezpieczycielowi

wykazu

sprzętu

v Klauzula odnowienia sum ubezpieczenia
Po wypłacie odszkodowania, na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel przywróci
pierwotną sumę ubezpieczenia. Naliczenie składki będzie dokonane pro rata w każdym roku
polisowym, za każdy dzień ochrony.
v Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy i stawki podane przez Wykonawcę w
ofercie.
v Klauzula rzeczoznawców
W przypadku konieczności powołania niezależnych ekspertów, Wykonawca pokryje koszty ich
powołania do kwoty nie wyższej niż 50.000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.
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Ubezpieczenie utraty zysku.
Utrata zysku oraz pokrycie kosztów stałych w wyniku przerw w prowadzonej działalności
spowodowanych przez ryzyka objęte ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Limit odszkodowawczy 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowania.
Okres odszkodowawczy 12 m-cy.
Franszyza redukcyjna 3 dni robocze.
Klauzule do ubezpieczenia utraty zysku
v Klauzula reprezentantów
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie niewłaściwego działania, zaniechania
działania i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do statutowych
Przedstawicieli Ubezpieczającego.
v Klauzula rezygnacji z roszczeń regresowych
Ustala się, iż w razie zaistnienia szkody, Ubezpieczyciel zrzeka się swoich praw do regresu
wobec pracowników Ubezpieczającego i osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych, użytkujących ubezpieczone mienie za zgodą Ubezpieczającego jeżeli szkoda
nie była wynikiem ich działania umyślnego.
v Klauzula odnowienia sum ubezpieczenia
Po wypłacie odszkodowania, na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel przywróci
pierwotną sumę ubezpieczenia. Naliczenie składki będzie dokonane pro rata w każdym roku
polisowym, za każdy dzień ochrony.
v Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy i stawki podane przez Wykonawcę w
ofercie
v Klauzula stempla bankowego
Za zapłatę przez Ubezpieczającego należnej Ubezpieczycielowi składki (raty składki) uznaje się
moment złożenia zlecenia przelewu w banku na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod
warunkiem, że w chwili złożenia zlecenia na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się
wystarczające środki.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynu niedozwolonego oraz
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania osób objętych ubezpieczeniem za szkody
osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności,
posiadaniem i użytkowaniem mienia własnego i użytkowanego na podstawie umów, w tym szkody
wyrządzone wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.
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Ubezpieczenie powinno pokrywać szkody wyrządzone osobom trzecim, które nie są związane
z ubezpieczającym umowami, oraz osobom trzecim które są związane z ubezpieczającym umowami.

Suma ubezpieczenia została określona na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
z uwzględnieniem określonych limitów.
Lp. Przedmiot ubezpieczenia

1

Suma
ubezpieczenia w
zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu
prowadzenia działalności i posiadania lub używania mienia
5 000 000,00

OC najemcy nieruchomości wraz ze wszystkimi urządzeniami i instalacjami
2 znajdującymi się w budynku z włączeniem prac remontowych i budowlanych
5 000 000,00
prowadzonych w nieruchomości,
3 OC pracodawcy

5 000 000,00

4 OC podwykonawcy

5 000 000,00

OC przechowawcy – odpowiedzialność za szkody w rzeczach znajdujących się w
5 pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego
2 000 000,00
Podlimit na szatnie – 200.000,00
6

OC za szkody w rzeczach ruchomych używanych na podstawie najmu,
2 000 000,00
dzierżawy, użyczenia, leasingu

7

Czyste straty majątkowa w tym strata wynikłe z konieczności odwołania
imprezy.
500 000,00

8.

Czyste straty finansowe spowodowane naruszeniem praw autorskich i
200.000,00
pokrewnych w związku z prowadzoną działalnością.

9.

Szkody w pojazdach parkujących na parkingach i miejscach parkingowych
2.000.000,00
znajdujących się w posiadaniu lub władaniu Zamawiającego.

Franszyzy redukcyjne
Dla szkód rzeczowych:
Dla czystych strat finansowych – 10%, max.1000 zł
Dla OC szatni zniesiona
Pozostałe ryzyka – max. 300 zł
Dla szkód osobowych – zniesiona/brak franszyz,
Dla OC pracodawcy – świadczenie wypłacone na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
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W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązany będzie do pokrycia:
szkód osobowych polegających na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia,
szkód rzeczowych polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, łącznie z
następstwami tych szkód oraz czystych strat majątkowych, pokrycia kosztów wynagrodzenia
rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody, zwrotu kosztów
mających na celu zapobieżenie szkodzie, pokrycia kosztów sądowej obrony przed roszczeniem osoby
trzeciej, pokrycia kosztów postępowania cywilnego w tym pojednawczego, prowadzonego w związku
ze zgłoszonymi roszczeniami.

Ubezpieczający oczekuje, że ochroną ubezpieczeniową będą objęte szkody powstałe w związku z
prowadzeniem działalności i posiadaniem lub używaniem mienia wyrządzone przez osoby
zatrudnione na podstawie umów o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych za które
opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne, lub osoby pełniące funkcje na podstawie
powołania, mianowania, wyboru, gdy nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, osoby
wykonujące działalność w tym artystyczną i działalność związaną z działalnością artystyczną na
podstawie umów cywilnoprawnych za które nie jest opłacana składka na ubezpieczenie społeczne,
oraz za które opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne, osoby działające w imieniu firm
zewnętrznych, które podpisały z Zamawiającym umowę.

Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność z tytułu:

Prowadzenia działalności statutowej, wydawniczej, kulturalnej i artystycznej w obiektach będących
siedzibą Zamawiającego oraz w każdym miejscu w kraju, gdzie odbywają się działania Zamawiającego
oraz udostępniania i wynajmu pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego na działalność kulturalną,
artystyczną, gastronomiczną lub inną. Organizacja, współorganizacja i współdziałanie w prowadzeniu
działalności kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej i wydawniczej. Ubezpieczenie winno objąć
odpowiedzialność w sytuacji, gdy Zamawiający występuje jako organizator wydarzenia również poza
siedzibą Zamawiającego. Ubezpieczenie winno obejmować odpowiedzialność za produkty
wprowadzane do obrotu przez Zamawiającego w postaci wydawnictw (papierowych, CD, DVD).

Odpowiedzialność za pomieszczenia wraz z wyposażeniem stanowiącym integralną część, wobec
właściciela siedziby Zamawiającego na ul. Puławskiej oraz Chełmskiej Odpowiedzialność powinna być
rozszerzona o szkody powstałe w związku z wykonywaniem wszelkich prac remontowych i
budowlanych w wynajmowanych obiektach, również przy pomocy młotów pneumatycznych,
hydraulicznych lub kafarów.
Odpowiedzialność powinna obejmować szkody wyrządzone w nieruchomościach, w mieniu
ruchomym stanowiącym część składową nieruchomości, we wszelkiego rodzaju instalacjach,
urządzeniach, maszynach, kotłach do ogrzewania wody, itp. oraz w mieniu ruchomym, które nie
stanowi części nieruchomości.
Podnajęcie lub użyczenie innej osobie mienia najętego (części nieruchomości i mienia ruchomego) nie
może powodować ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
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Szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi i budowlano montażowymi
przez Ubezpieczającego i/lub na jego zlecenie w obrębie miejsca ubezpieczenia w tym również
powstałe na skutek wibracji, osłabienia elementów nośnych budynku albo osłabienia nośności gruntu
nie mogą być podstawą do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela zarówno
wobec właściciela budynku jak też osób trzecich.

Ubezpieczeniem powinny być objęte również szkody będące następstwem awarii urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, ppoż. i innych instalacji i urządzeń.

Ubezpieczenie winno obejmować odpowiedzialność z tytułu naruszenia dóbr osobistych, praw
własności intelektualnej, praw autorskich, patentów, znaków towarowych oraz przepisów o
nieuczciwej konkurencji związanych z realizacją działań statutowych oraz produkcją materiałów
filmowych.

Odpowiedzialność z tytułu posiadania i używania mienia ruchomego
Odpowiedzialność wobec właściciela oraz wobec osób trzecich wynikająca z tytułu najmu, użyczenia
lub innej umowy o podobnym charakterze w związku z najmem pomieszczeń na magazyny, najmu sal
na terenie RP na gościnne występy.

OC Pracodawcy
W stosunku, do osób którym przysługuje świadczenie z Ustawy o wypadkach przy pracy ochrona
ubezpieczeniowa powinna objąć odszkodowanie stanowiące nadwyżkę ponad świadczenie
wypłacone osobom poszkodowanym na podstawie Ustawy.
Ochrona dla osób związanych z Ubezpieczającym umowami cywilnoprawnymi za które nie jest
opłacana składka na ubezpieczenie społeczne.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna objąć odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby
związane z Ubezpieczającym umowami cywilnoprawnymi np. o dzieło lub zlecenia, na skutek
wypadków, które nie są uprawnione do świadczeń wypłacanych w oparciu o Ustawę wypadkową.
Osoby te powinny być objęte ubezpieczeniem jako osoby trzecie do wysokości pełnej sumy
ubezpieczenia, przy czym szkoda wyrządzona przez jedną osobę zatrudnioną na podstawie umowy
cywilnoprawnej innej osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej powinna być objęta
zakresem ubezpieczenia.
Szkody wyrządzone przez podwykonawców osobom trzecim oraz Ubezpieczającemu w tym również
przez osoby zatrudnione na postawie umów cywilnoprawnych, bez prawa do regresu do sprawcy
szkody.

Szkód w mieniu osób trzecich przechowywanych lub wykorzystywanych w związku z prowadzeniem
działalności przez Ubezpieczającego. W odniesieniu do mienia widzów oddanego na przechowanie na
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czas spektaklu – ubezpieczający oczekuje ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu prowadzenia
szatni.

Czyste straty majątkowe
Straty majątkowe, nie będące szkodą w mieniu osób trzecich lub szkodą osobową, a wynikające
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w tym m.in. straty finansowe powstałe z
powodu konieczności odwołania imprezy czy też naruszenia praw autorskich i pokrewnych.

Klauzule do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
v Klauzula wyłączenia regresu
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym
przez Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.
Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji, kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie
v Klauzula stempla bankowego
Za zapłatę przez Ubezpieczającego należnej Ubezpieczycielowi składki (raty składki) uznaje się
moment złożenia zlecenia przelewu w banku na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod
warunkiem, że w chwili złożenia zlecenia na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się
wystarczające środki.
v Klauzula odnowienia sum ubezpieczenia
Po wypłacie odszkodowania, na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel przywróci
pierwotną sumę ubezpieczenia. Naliczenie składki będzie dokonane pro rata w każdym roku
polisowym, za każdy dzień ochrony.
v Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy i stawki podane przez Wykonawcę w
ofercie.
Klauzule fakultatywne wspólne dla ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
v Klauzula nadwyżkowej sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC
Ustala się dodatkową nadwyżkową sumę ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC w wysokości 5
mln zł, skutkującą nadwyżką ponad obligatoryjne limity odpowiedzialności. Uruchomienie
nadwyżkowej sumy gwarancyjnej następuje w przypadku wyczerpania obligatoryjnego limitu
sumy gwarancyjnej lub zastosowanych limitów.
v Klauzula zwiększenia limitu odpowiedzialności dla klauzuli suma ubezpieczenia prewencyjnego
Ustala się zwiększony limit sumy ubezpieczenia prewencyjnego w wysokości 3 mln zł.
Uruchomienie zwiększonego limitu odpowiedzialności dla sumy ubezpieczenia prewencyjnego
następuje w sytuacji, gdy obligatoryjne sumy lub limity ubezpieczenia zostaną wyczerpane.
v Klauzula stałej sumy ubezpieczenia OC
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Ustala się, iż wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC nie powoduje zmniejszenia
sumy gwarancyjnej.
v Klauzula stałych sum ubezpieczenia majątkowego
Ustala się, iż wypłata odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie powoduje zmniejszenia
sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia następstw wypadków
osób odwiedzających siedziby Zamawiającego.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
1. Następstwa nieszczęśliwych wypadków z wyłączeniem zawałów serca i udarów mózgu obejmujące
śmierć wskutek wymienionych zdarzeń, trwały uszczerbek na zdrowiu lub trwałe uszkodzenie ciała
powstałe w trakcie odwiedzania lokalizacji użytkowanych przez Zamawiającego.
2. Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Suma ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu i trwałego uszkodzenie ciała –
20.000,00 -zł dla każdej ubezpieczonej osoby,
Suma ubezpieczenia kosztów leczenia – 1.000,00 zł dla każdej ubezpieczonej osoby.
Planowana liczba osób do ubezpieczenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 100.000 osób.
Osoby objęte ubezpieczeniem – goście i widzowie Zamawiającego.
Średnio dziennie obiekty Zamawiającego odwiedza około 600 osób. Główne odwiedzane obiekty to
Kino Iluzjon i siedziba przy ul. Wałbrzyskiej, gdzie znajduje się kino letnie oraz sale projekcyjno
konferencyjne.
Oczekiwane świadczenia w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem:
W razie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub trwałego uszkodzenia ciała – taki procent sumy
ubezpieczenia w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu lub trwałego
uszkodzenia ciała
Koszty leczenia – do sumy ubezpieczenia na podstawie przedstawionych przez poszkodowanego
faktur i rachunków.
Dopuszczalna franszyza integralna 50 zł.
Nie dopuszcza się stosowania franszyzy redukcyjnej.
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Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, usług ASSISTANCE oraz
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym podczas podróży zagranicznych:
Ubezpieczeniem kosztów leczenia i usług ASSISTANCE powinna być objęta pomoc medyczna w czasie
podróży zagranicznej w razie nagłego zachorowania, lub zaostrzenia się lub powikłań chorób
przewlekłych w odniesieniu do wytypowanej grupy osób, lub w razie nieszczęśliwego wypadku a
także usługi ASSISTANCE.
Pomoc medyczna powinna gwarantować zorganizowanie opieki lekarskiej i pokrycie jej kosztów
w tym m.in. konsultacje medyczne, zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa, środki opatrunkowe przepisane
przez lekarza, badania zlecone przez lekarza, badania laboratoryjne, pobyt w szpitalu
tj. leczenia, zabiegi, operacje, transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu
ubezpieczonego lub z miejsca wypadku, w razie potrzeby transport ubezpieczonego do innego
szpitala, leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych.
Dodatkowo ubezpieczenie powinno gwarantować transport ubezpieczonego do RP środkiem
transportu wskazanym przez lekarza lub transport zwłok ubezpieczonego do RP. Ubezpieczenie
następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantujące świadczenia w razie śmierci wskutek wypadku
lub trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Ubezpieczenie powinno objąć zawały serca oraz krwotoki śródmózgowe, niezależnie od wieku
ubezpieczonego.
Ubezpieczenie powinno objąć ryzyko aktów terroryzmu do wysokości sumy ubezpieczenia Celem
wyjazdów są występy artystyczne bądź przygotowanie do koncertów, ubezpieczenie powinno objąć
ryzyko wykonywania pracy za granicą, w tym również wyjazdy służbowe nie artystyczne.
Umowa ubezpieczenia powinna być rozszerzona o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu
prywatnym.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego - w życiu prywatnym
podczas jego podróży zagranicznej — za szkody osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała
lub rozstroju zdrowia) i rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wyrządzone czynem
niedozwolonym osobom trzecim, do naprawienia których ubezpieczony jest zobowiązany w myśl
przepisów prawa kraju, w którym przebywa.

Ubezpieczenie winno obejmować pracowników zarówno do jak i powyżej 65 roku.

Suma ubezpieczenia wspólna dla obu zakresów
Koszty leczenia chorób nagłych i assistance – 60.000 euro lub równoważna zbliżona lecz nie niższa
kwota w PLN
Koszty leczenia chorób nagłych, następstw chorób przewlekłych i assistance – 60.000 euro lub
równoważna zbliżona lecz nie niższa kwota w PLN
OC w życiu prywatnym – 100.000,00 zł lub równoważna zbliżona lecz nie niższa kwota w obcej
walucie,
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Szacunkowa liczba wyjazdów w ciągu roku polisowego 200 osobodni dla zakresu Europa
Szacunkowa liczba wyjazdów w ciągu roku polisowego 10 osobodni dla zakresu świat z włączeniem
USA i Kanady

Zamawiający oczekuje podania obowiązującej stawki w przedmiotowym ubezpieczeniu odrębnie dla
zakresu obejmującego zakres podstawowy i dla zakresu rozszerzonego o ryzyko chorób przewlekłych.

Niezależnie od przywołanych okresów polisowych, w ramach niniejszego ubezpieczenia wystawiane
będą każdorazowo dokumenty potwierdzające udzielenie ochrony ubezpieczeniowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru zakresu ubezpieczenia w zależności od osoby
wyjeżdżającej.
Dopuszczalna franszyza integralna 50 zł.
Nie dopuszcza się stosowania franszyzy redukcyjnej.
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Zadanie II
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia autocasco
Zakres ubezpieczenia autocasco z włączeniem ryzyka kradzieży pojazdów i wyposażenia
dodatkowego. Ochroną ubezpieczeniową powinny zostać objęte szkody polegające na uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie pojazdu, z włączeniem szyb, oraz jego wyposażenia powstałe wskutek
zdarzenia niezależnego od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu.
Nie dopuszcza się wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności wynikających z:
•

braku aktualnych badań technicznych pojazdu o ile stan techniczny pojazdu nie miał
bezpośredniego związku przyczynowego ze szkodą,

•

wieku kierującego pojazdem,

Wypłata odszkodowania nastąpi bez naliczania franszyz redukcyjnych, bez potrąceń z tytułu zużycia
lub amortyzacji. Suma ubezpieczenie po wypłacie odszkodowania nie ulega redukcji. W okresie roku
ubezpieczenia obowiązuje stała suma ubezpieczenia.
Zakład ubezpieczeń pokryje koszty napraw uszkodzonych pojazdów wykonywanych przy użyciu
wyłącznie oryginalnych i nowych części zamiennych i zalecanych przez producenta materiałów
eksploatacyjnych. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie napraw przy pomocy części
używanych i tzw. zamienników. Ubezpieczenie winno uwzględniać przeprowadzanie napraw w
autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów, niezależnie od wieku pojazdu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) – zgodnie z
Ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych – z sumami gwarancyjnymi
obowiązującymi w danym roku polisowym.

NNW kierowców i pasażerów.
Ubezpieczenie powinno obejmować 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
załadunku i wyładunku oraz zwrot udokumentowanych kosztów leczenia.
Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na
zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent
uszczerbku na zdrowiu.
Suma ubezpieczenia – nie niższa niż 10.000,00zł na każde miejsce.

Ubezpieczenie Assistance
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Zakres ubezpieczenie na terenie Europy obejmuje co najmniej:
Pomoc techniczną lub organizację pomocy technicznej lub medycznej udzielaną kierowcy i pasażerom
ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, utratą (kradzieżą pojazdu),
unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, unieruchomieniem pojazdu wskutek zdarzeń
niezależnych od Ubezpieczonego (np. uszkodzenie przez osoby trzecie), zderzeniami związanymi z
ruchem pojazdu mechanicznego oraz chorobą kierowcy lub pasażera.
Świadczenia będą realizowane niezależnie od odległości od siedziby Zamawiającego.
Ubezpieczenie powinno zapewnić pojazd zastępczy na czas ewentualnej naprawy pojazdu
ubezpieczonego lub co najmniej 7 dni wynajmu pojazdu zastępczego w przypadku kradzieży pojazdu.
Ubezpieczenie winno zapewnić holowanie pojazdu do siedziby Zamawiającego oraz transport osób
podróżujących do siedziby Zamawiającego w przypadku unieruchomienia pojazdu w odległości do
900 km od siedziby Zamawiającego.
Dane pojazdów:
L.P.

Nr rej

rok
produkcji

Wiek
pojazdu

marka

model

przebieg

suma AC
brutto

1

WI9432F

2006

11

Fiat

STILO

143 253

12 000

2

WI0192L

2009

8

Renault

Trafic

58 520

25 978

3

WI8468C

2005

12

Toyota

Avensis

268 056

18 000

4

WE767NR

2016

1

Toyota

Avensis

15 000

93 835

5

WE325GG

2013

4

Toyota

Avensis

172 043

60 000

6

WE6637L

2007

10

FORD

Connect

130 000

13 508

7

WE8777X

2010

7

Citroen

JUMPER

80 000

35 696

8

WI50700

2001

16

Polonez

CARO

147 000

1 500

9

WE700008

2003

14

Toyota

Corolla

230 000

9 700

Klauzule fakultatywne
v Klauzula szkód w ogumieniu
Ustala się, iż ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe w ogumieniu pojazdu.
v Klauzula dotycząca kluczyków i dokumentów pozostawionych w pojeździe
Ustala się, iż Wykonawca nie będzie miał prawa do odmowy wypłaty odszkodowania, jeżeli w
przypadku szkody polegającej na kradzieży pojazdów w pojeździe zostaną pozostawione
dokumenty i/lub kluczyki do pojazdu.
v Klauzula dotycząca braku stosownych uprawnień do kierowania pojazdem.
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Ustala się, iż Wykonawca nie będzie miał prawa do odmowy wypłaty odszkodowania, jeżeli w
przypadku szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdy, kierujący nie będzie posiadał
stosownych uprawnień do kierowania pojazdem (w szczególności nie będzie posiadał
świadectwa kwalifikacji).
v Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia
Ustala się, iż Zamawiający będzie miał prawo wyrównać okres ubezpieczenia pojazdu z
okresem ubezpieczeń majątkowych.

--- *---
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