
Załącznik Nr 10 do SIWZ znak: 19/U/2014 

 

Przedmiot ubezpieczenia:  

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu prowadzenia działalności związanej z realizacją Umowy na wykonywanie 

usług serwisowo - technicznych i gospodarczych w "AFRYKANARIUM - OCEANARIUM" 

 

Okres ubezpieczenia: ………………………………………. 

 

Zakres terytorialny RP 

 

Rodzaj prowadzonej działalności: 

Zarządzanie obiektami:  

- rekreacyjnymi, w tym obiektami zoologicznymi  

- Organizowanie imprez okolicznościowych  

- Udostępnianie mienia i obiektów sportowo-rekreacyjnych  

- Usługi kompleksowego utrzymania czystości  

- Usługi gastronomiczne typu bufet  

- Utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym  

 

 

Suma gwarancyjna:     10 000 000,00 zł 

Franszyza redukcyjna:               1 000,00 zł 

 

Zakres: 

OC kontraktowe i deliktowe bez limitu 

OC za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wyniłke z nienależytego wykonania zobowiązania bez limitu 

Rozszerze OC za produkt o środki czystości, środki ekspoloatacyjne (np. filtry do wody, powietrza) – bez limitu. Dla 
zatruć pokarmowych, zakażenia - Limit 1 000 000 zł 

Zapewnienie zwierzętom środowiska do przeżycia w przypadku awarii, w tym awarii urządzeń, instalacji wodno- 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych, braku dostawy mediów 

Ubezpieczenie OC organizatora imprez 

Nie dotyczy organizacji imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w rozumieniu Ustawy   

bezpieczeństwie imprez masowych 

Limit 1 000 000 zł 

OC za produkt, w tym zatrucia pokarmowe, zakażenia 
Limit 1 000 000 zł 

Włączenie szkód w nieruchomościach osób, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego 
Limit 500 000 zł 

Włączenie szkód rzeczowych i osobowych wyrządzonych pracownikom 
Limit 1 000 000 zł 

Włączenie szkód w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego 
Sublimit 5 000 000 zł 
W tym gotówka i dokumenty – Sublimit 100 000 zł 

Włączenie szkód wyrządzonych przez podwykonawców z prawem do regresu Limit 5 000 000 zł 
z zapisami: 
1 Ubezpieczyciel potwierdza, iż nie będzie korzystał z art. 429 K.C. jako podstawy do odmowy wypłaty 
odszkodowania, w sytuacji, kiedy szkoda została wyrządzona przez podwykonawcę, któremu Ubezpieczony 
powierzył wykonanie określonej czynności. 



2. TU potwierdza, iż nie będą przechodzić  na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania, jeżeli 

dotyczą one: krewnych (wstępnych i zstępnych), pracowników ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) bez względu 

na podstawę prawną zatrudnienia oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na jego 

rzecz. Roszczenia regresowe nie przechodzą na ubezpieczyciela także w sytuacji, gdy wskazane osoby wyrządziły 

szkodę wskutek rażącego niedbalstwa. 

3 TU odpowiada za szkody spowodowane przez dalszych podwykonawców podwykonawcy, o ile Ubezpieczony 

będzie ponosił odpowiedzialność za wypadek ubezpieczeniowy z wyjątkiem wyłączęn zawartych w OWU. 

Włączenie szkód wyrządzonych przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 

Limit 2 000 000 zł 

Wczenie szkód wodnokanalizacyjnych, w tym i powstałe wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych. 

Włączenie szkód za czystą stratą finansową rozumianą, jako strata finansowa poniesiona przez poszkodowanego 

niewynikająca ze szkody na osobie ani ze szkody na mieniu  

Sublimit 500 000 zł 

- klauzula reprezentantów 
włączenie OC za szkody wyrządzone wskutek winy umyślnej, z wyłączeniem szkód wyrządzonych umyślnie przez 
reprezentantów ubezpieczającego (członków zarządu i prokurentów) 

- OC za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych 
czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego 
Limit 2 000 000 zł 

- OC za szkody wyrządzone podczas prac rozładunkowych / załadunkowych 
Limit 1 000 000 zł 

włączenie szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do 
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych 
Limit 1 000 000 zł 

Klauzula interpretacji - na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że:  
1) w przypadku sprzeczności pomiędzy treści niniejszej Umowy ubezpieczenia, a treści umów indywidualnych 

lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy. 
2) klauzule zmieniające postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązują wyłączenie w zakresie, 

w jakim zmieniają te postanowienia na korzyść ubezpieczającego lub ubezpieczonego 

 

 


