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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na usługę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Targów Kielce Spółka Akcyjna

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE:
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością oraz
posiadanym mieniem,
Dane o ubezpieczającym:
Targi Kielce S.A.
Ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
NIP 657-030-98-03
Regon 290036480
Nazwa właściwego rejestru
Krajowy Rejestr Sądowy
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy
KI.X NS-REJ.KRS/9342/09/55
Miejsce prowadzenia działalności:
25-672 Kielce, ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce, ul. Zakładowa 3
Inne lokalizacje objęte ochroną, w tym OC
Data rozpoczęcia działalności w aktualnej formie prawnej: 17.07.1992r.
I. Spółka realizuje politykę proekologiczną, prowadząc działalność z poszanowaniem środowiska
naturalnego.
II. Przedmiotem działalności spółki jest zgodnie z oznaczeniami Polskiej Klasyfikacji Działalności:
Działalność główna objęta ochroną ubezpieczeniową:
1/ Działalność związana z organizacją targów i wystaw
82.30.Z
Pozostała działalność:
2. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
3. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,
4. Działalność agencji reklamowych 73.11.Z,
5. Pozostałe drukowanie 18.12.Z,
6. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z,
7. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z,
8. Przygotowanie i podawanie napojów 56.30.Z,
9. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z,
10. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C,
11. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,
12. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z,
13. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z,
14. Działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z,
15. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
16. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.11.Z
17. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z.
18. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 93.13.Z,
19. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,
20. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z,
21. Produkcja mebli biurowych i sklepowych 31.01.Z,
22. Produkcja pozostałych mebli 31.09.Z,
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23. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania 16.29.Z.
24. Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.21.Z,
25. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 43.22.Z,
26. Działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z,
27. Działalność w zakresie architektury 71.11.Z,
28. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 81.30.Z,
29. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z.
30. Budowa, montaż i demontaż zabudowy stoisk targowych wraz z instalacjami oraz wyposażeniem
na potrzeby własne, kontrahentów lub osób trzecich;
31. Projektowanie stoisk targowych
Przychód z prowadzonej działalności w PLN:
Przychody ze sprzedaży:
- w 2020 r.
25.586.457,87
- plan 2021r.: 23.714.906
- plan 2022 r.: 43.300.000,
Ilość zatrudnionych osób:
pracownicy etatowi – 152 w tym:
- pracownicy biurowi: 121 osób
- pracownicy operacyjni: 31 osoby
Termin imprez targowych w 2022 r. – wg załącznika nr 4.
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie – zmiana terminu bądź
miejsca imprez targowych oraz wprowadzenie do programu nowych imprez nie powoduje konieczności
informowania o tym fakcie ubezpieczyciela zgodnie z art. 815 K.C. W przypadku wprowadzenia do
terminarza nowych imprez targowych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel nie pobiera dodatkowej
składki w ubezpieczeniu OC (zapis obligatoryjny w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej).
Uwagi: zakresem ochrony ubezpieczeniowej pokryte są również wszystkie imprezy rozrywkowe,
artystyczne, sportowe lub plenerowe organizowane na terenie TK S.A. lub poza terenem TK SA,
towarzyszące imprezom targowym, na które wstęp jest bezpłatny, organizowane zarówno przez
TK S.A. jak i Wystawców – do wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego (zapis
obligatoryjny w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej) – nie dotyczy imprez masowych
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej na podstawie właściwych
przepisów prawa;
Warunek bezwzględny
Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia
umowy ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. W zakresie nie uregulowanym
postanowieniami Opisu Przedmiotu Ubezpieczenia zastosowanie mogą mieć Ogólne Warunki
Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Opisem Przedmiotu Ubezpieczenia.
Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści
zawartych w Opisie Przedmiotu Ubezpieczenia. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń,
wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub określone w Opisie
Przedmiotu Ubezpieczenia.
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I. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
1.1

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

1.1.1.

Bezwzględnie wymagany minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej – ZAKRES
OBLIGATORYJNY.

Ochrona ubezpieczeniowa za szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w związku z prowadzoną
działalnością oraz posiadanym i użytkowanym mieniem, obejmuje odpowiedzialność cywilną TK S.A.
określoną w Kodeksie Cywilnym, innych aktach prawa cywilnego oraz faktycznie prowadzonej
działalności.
Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania mienia obejmuje odpowiedzialność za mienie stanowiące
własność, współwłasność lub użytkowanego przez TK S.A. na podstawie jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej.
Zakresem ochrony pokryte są szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z
prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem obejmujące damnum emergens oraz lucrum
cessans niezależnie od podstawy roszczenia (czyn niedozwolony, niewykonanie bądź nienależyte
wykonanie zobowiązania) oraz zadośćuczynienie. Przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania rozumie się szkody określone w art. 471 i następnych kodeksu cywilnego.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za produkt wprowadzony do obrotu (w
tym przed datą rozpoczynającą okres ubezpieczenia) i wykonane usługi.
W zakresie podstawowym objęte są szkody osobowe, rzeczowe (nie objęte klauzulami dodatkowymi), jak
również szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe podczas imprez rozrywkowych, sportowych,
i artystycznych towarzyszących targom organizowanym zarówno przez TK S.A. i przez wystawców.
W odniesieniu do powyższego nie mają zastosowania ewentualne wyłączenia w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Wykonawcy dotyczące szkód spowodowanych w związku z organizacją wyścigów lub
pokazów rowerowych, samochodowych lub motorowych oraz przygotowaniami do nich.
W przypadku szkód wyrządzonych przez pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowemu
ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych podczas imprez
towarzyszących targom, szkody wyrządzone przez te pojazdy są pokrywane po wyczerpaniu sumy
ubezpieczenia z polisy Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych danego
pojazdu, który wyrządził szkodę.
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są również szkody powstałe w związku z posiadaniem,
składowaniem, ekspozycją, użytkowaniem i wykorzystaniem broni, uzbrojenia lub amunicji - w
odniesieniu do organizacji Targów Przemysłu Obronnego (MSPO) organizowanych zgodnie z
kalendarzem imprez - Podlimit sumy gwarancyjnej 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12miesięcznym okresie ubezpieczenia
Ww. limit ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez
wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przedmiotowym
zakresie.
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są również szkody powstałe w związku z organizacją
zawodów strzeleckich, z wykorzystaniem i użyciem broni oraz amunicji.
Opis ryzyka – Zawody Strzeleckie dla Attache organizowane corocznie, raz w roku we wrześniu, na
terenie profesjonalnej strzelnicy. Zawody prowadzą wykwalifikowani sędziowie i instruktorzy strzelania.
Amunicję dostarcza MESKO, a broń dostarcza Fabryka Broni Łucznik.
Limit 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia
Ww. limit ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez
wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przedmiotowym
zakresie.
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem przewidzianych w umowie wypadków,
które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, zgłoszonych w terminie przed okresem przedawnienia.
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Okres trwania Umowy Generalnej: 01.01.2022 – 31.12.2023r.
Okresy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy (okresy polisowe):
I. 01.01.2022 - 31.12.2022,
II. 01.01.2023 - 31.12.2023.

Suma gwarancyjna:
3.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Szczegółowe warunki ubezpieczenia bezwzględnie wymagane (zakres obligatoryjny):
Franszyzy /udziały własne:
1.
Udział własny w szkodzie dla zakresu podstawowego w szkodach rzeczowych – zniesiony;
za wyjątkiem działalności:
- projektowanie stoisk targowych – 500 zł oraz
- dla szkód wyrządzonych przez pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowemu
ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych podczas
imprez towarzyszących targom – 500 zł.
- Franszyza integralna 400 PLN dla wszelkich szkód rzeczowych z reżimu odpowiedzialności za
czyny niedozwolone oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
Szkody osobowe - franszyzy zniesione, udział własny - zniesiony.
Doubezpieczenie:
2.
W przypadku wyczerpania się sumy gwarancyjnej w trakcie trwania 12-miesięcznego okresu
ubezpieczenia, Ubezpieczający ma prawo do jej uzupełnienia za dopłatą dodatkowej składki.
Umowa ubezpieczenia nie wygasa w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej Ubezpieczający dopłaca dodatkową składkę wg stawki z oferty powiększonej o 30%,
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia w ciągu 14 dni od powiadomienia przez
Ubezpieczyciela, iż uległa ona wyczerpaniu lub zmniejszeniu.
Zakres terytorialny:
3.
Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej: Cały świat z wyłączeniem Kanady, USA, Australii i
Nowej Zelandii oraz ich posiadłości.
4. Koszty dodatkowe włączone w odpowiedzialność Wykonawcy:

Klauzule dodatkowe - zakres obligatoryjny:
Klauzula 1 - rażącego niedbalstwa – rozszerza się zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej o szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego dla reżimu
odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej.
Klauzula 2 – 72 godzin - ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej
przyczyny w tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody.
Klauzula 3 - nowych miejsc ubezpieczenia – każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega
automatycznie ochronie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z chwilą przejścia ryzyka na
Ubezpieczającego bez obowiązku informowania o tym fakcie Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że dany
rodzaj działalności, ryzyko prawne lub rodzaj mienia objęty jest ochroną na podstawie wystawionej przez
Ubezpieczyciela polisy.
Klauzula 4 - regresowa – regres ubezpieczeniowy, jaki przysługuje Ubezpieczycielowi po wypłacie
odszkodowania nie ma zastosowania, gdy sprawcą szkody jest pracownik Ubezpieczającego, z
wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie.
Klauzula 5 OC najemcy nieruchomości – ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową
odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w nieruchomościach (w tym
powierzchnie wystawowe), z których Ubezpieczony korzystał na podstawie zawartej umowy najmu,
dzierżawy lub na podstawie innej umowy o podobnych charakterze. Ubezpieczyciel nie ponosi
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odpowiedzialności za szkody wynikające ze zwykłego używania oraz zużycia rzeczy. Klauzula ma
zastosowanie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez wykonawcę przewidują
brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przedmiotowym zakresie.
W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie ma w swoich OWU takiej klauzuli, powyższy zakres powinien
zostać pokryty zakresem podstawowym OC.
Klauzula 6 OC najemcy ruchomości - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody rzeczowe powstałe
w ruchomościach osób trzecich, z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze. Podlimit odpowiedzialności :
250.000 na jedno i wszystkie zdarzenia;
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody wynikające ze zwykłego używania oraz zużycia rzeczy oraz
szkody w pojazdach mechanicznych i w ich wyposażeniu.
Klauzula nr 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy:
1) Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe i szkody osobowe wyrządzone pracownikom
ubezpieczającego powstałe w związku z wykonywaniem pracy.
2) Ochroną ubezpieczeniową w przypadku szkód osobowych objęte są szkody będące następstwem
wypadków przy pracy mających miejsce w okresie trwania umowy ubezpieczenia.
3) Ubezpieczyciel zobowiązany jest w przypadku szkód osobowych wypłacić odszkodowanie
stanowiące nadwyżkę ponad świadczenie wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów
ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych (Dz. U. Nr 199 z 28 listopada 2002 r., poz. 1673 ze zmianami),
4) Odszkodowanie objęte ochroną ubezpieczeniową ustalane jest wg prawa cywilnego.
5) Powyższe ubezpieczenie nie obejmuje następstw chorób zawodowych.
6) Podlimit sumy gwarancyjnej na szkody osobowe – 2.000.000 PLN, na szkody rzeczowe – 250.000
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, w tym za szkody w pojazdach pracowników spółki polegające na
ich zniszczeniu lub uszkodzeniu.
W ramach klauzuli pokrywane są także czyste straty majątkowe wyrządzone pracownikowi w związku
z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych – limit 250.000 zł
7) Przy wypłacie odszkodowania nie stosuje się udziału własnego w szkodzie, ani franszyzy
redukcyjnej.
Klauzula 8 – OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC pojazdów mechanicznych, w tym: wózki widłowe, pojazdy typu MELEX i inne.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe i szkody osobowe powstałe w związku z posiadaniem,
użytkowaniem lub prowadzeniem wózków widłowych, w zakresie nie podlegającym obowiązkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Suma gwarancyjna
500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Ww. klauzula wraz z podlimitem ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia
stosowane przez wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w
przedmiotowym zakresie.
W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie ma w swoich OWU takiej klauzuli powyższy zakres powinien zostać
pokryty zakresem podstawowym OC.
Klauzula 9 – OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług powstałe po
przekazaniu ich odbiorcy w użytkowanie (dotyczy np. montażu stoisk Wystawców i prac
dotyczących przyłączenia maszyn oraz urządzeń Wystawców do mediów – prąd, woda,
kanalizacja) – niezależnie od podstawy roszczenia – delikt, kontrakt.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe i szkody osobowe wynikłe z wadliwego wykonania
czynności, prac, usług lub innych czynności powstałych po przekazaniu ich odbiorcy, niezależnie od
terminu ich przekazania. Ochrona na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje szkody wyrządzone odbiorcy
usługi, jak i osobom trzecim. Odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie ma w swoich OWU takiej
klauzuli powyższy zakres powinien zostać pokryty zakresem podstawowym OC.
Ww. klauzula ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez
wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przedmiotowym
zakresie.
Klauzula 10 – OC za szkody w mieniu znajdującym się na przechowaniu, pod nadzorem lub
kontrolą Ubezpieczającego (niezależnie od podstawy roszczenia – delikt, kontrakt).
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Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe w mieniu osób trzecich, w tym Wystawców polegające
na ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie (niezależnie od faktu, iż w umowie z Wystawcami
odpowiedzialność TK S.A. za szkody w mieniu ograniczona jest jedynie do winy umyślnej). Z zakresu
ochrony wyłączone są szkody:
a) Powstałe wskutek kradzieży zwykłej,
b) W mieniu osób trzecich użytkowanym na podstawie umowy najmu, leasingu, użyczenia lub innej
umowy cywilno prawnej,
c) Związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem wartości pieniężnych, papierów wartościowych,
zbiorów archiwalnych i kolekcjonerskich, dzieł sztuki.
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 2.000.000 PLN, przy czym
dla szkód wynikających z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów i planów powierzonych
Ubezpieczonemu zastosowanie ma podlimit: 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Klauzula 11 –OC za podwykonawców z prawem regresu do sprawcy szkody - niezależnie od
podstawy roszczenia – delikt, kontrakt. Odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
Ww. klauzula ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez
wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przedmiotowym
zakresie.
Odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie ma w swoich OWU takiej klauzuli powyższy zakres powinien zostać
pokryty zakresem podstawowym OC.
Klauzula 12 – OC za podwykonawców bez prawa regresu do sprawcy szkody (dotyczy pracowników
spółki wykonujących na jej rzecz prace na umowę zlecenie) - niezależnie od podstawy roszczenia –
delikt, kontrakt. Podlimit odpowiedzialności 1.500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Ww. klauzula wraz z podlimitem ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia
stosowane przez wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w
przedmiotowym zakresie.
Klauzula 13 – OC wzajemna tj. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez TK.S.A.
podwykonawcom oraz wyrządzone przez Podwykonawców TK.S.A. – niezależnie od podstawy
roszczenia delikt i kontrakt. Odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula 14 – OC za szkody spowodowane organizowaniem imprez tj. ochroną objęte są szkody
rzeczowe i osobowe wyrządzone uczestnikom imprezy oraz osobom postronnym powstałe wskutek
zorganizowania przez Ubezpieczającego imprezy, nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC na podstawie właściwych przepisów prawa.
Odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Podlimit odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód
powstałych w związku z pokazem sztucznych ogni, fajerwerków podczas imprez organizowanych przez
Ubezpieczającego, na terenie Ubezpieczającego, jak i poza nim.
Ww. podlimit ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez
wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przedmiotowym
zakresie.
Klauzula 15 - OC za szkody rzeczowe w mieniu ruchomym przekazanym Ubezpieczonemu w celu
wykonania usługi. Podlimit odpowiedzialności 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Klauzula 16 - OC za szkody powstałe w wyniku zatruć pokarmowych, zakażeń bakteryjnych oraz
przeniesienia chorób zakaźnych (w szczególności w związku z serwowanym kateringiem) - Podlimit
odpowiedzialności 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ww. podlimit ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez
wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przedmiotowym
zakresie.
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Klauzula 17 – OC za szkody spowodowane niedostarczeniem energii elektrycznej wystawcom lub
dostarczenie energii o niewłaściwych parametrach tj. ochroną objęte są szkody rzeczowe i osobowe
oraz finansowe poniesione przez wystawców, w związku z niedostarczeniem energii elektrycznej
wystawcom lub dostarczenie energii o niewłaściwych parametrach.
Klauzula 18 - reprezentantów – zakres ochrony rozszerza się o szkody wyrządzone wskutek winy
umyślnej osób objętych ubezpieczeniem oraz osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, z
wyłączeniem szkód spowodowanych przez reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów
Ubezpieczającego uważa się członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników uprawnionych do
składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczającego. Podlimit odpowiedzialności
1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ww. klauzula wraz z podlimitem ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia
stosowane przez wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w
przedmiotowym zakresie.
W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie ma w swoich OWU takiej klauzuli powyższy zakres powinien zostać
pokryty zakresem podstawowym OC.
Klauzula 19 – OC za szkody w pojazdach – zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody rzeczowe w
pojazdach osób trzecich, w tym wystawców, powstałe na terenie parkingu wielopoziomowego oraz na
wyznaczonych miejscach parkingowych na terenie zarządzanym przez TK SA, a także na terenie
parkingu podziemnego. Teren parkingu wielopoziomowego i podziemnego jest miejscem płatnym i
monitorowanym, ale nie stanowi parkingu strzeżonego. Limit odpowiedzialności: 200.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula 20 – OC ekspertów – zakres ubezpieczenia rozszerza się o pokrycie kosztów ekspertyz
wykonanych na zlecenie Ubezpieczającego, bez koniecznej zgody Ubezpieczyciela – ochrona do limitu
30.000 zł.
Klauzula 21 – Koszty obrony sądowej i pozasądowej, a w szczególności koszty przedprocesowe i
procesowe, koszty postępowania pojednawczego, koszty pełnomocników – limit 500.000 zł.
Klauzula zbiegu limitów
W sytuacji zbiegu limitów lub zakresu ubezpieczenia w przypadku danej szkody, w każdym przypadku
szkoda likwidowana będzie z limitu i zakresu bardziej korzystnego dla ubezpieczającego.
Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu:
Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego
lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego ubezpieczonego
lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego
znajdowały się wystarczające środki finansowe do zrealizowania płatności.
Podane limity i podlimity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia mają
zastosowanie do każdego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia.
Definicja pracownika
Za pracownika uznaje się osobę fizyczną zatrudnioną przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o
pracę lub zatrudnioną na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
Przez pracowników rozumie się również następujące osoby fizyczne:
- praktykantów, wolontariuszy, stażystów
- osobę, która wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z
włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca
- osoby współpracujące z Ubezpieczonym na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej
umowy cywilnej o podobnym charakterze, w tym osoby wykonujące czynności na potrzeby
Ubezpieczonego poza zakresem obowiązków wynikających z umowy o pracę (np. na podstawie
kontraktu menadżerskiego);
- osoby zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej, odesłane do wykonywania prac umówionych z
Ubezpieczonym;
- osoby wykonujące prace na potrzeby Ubezpieczonego w związku z wynajęciem przez Ubezpieczonego
maszyn lub urządzeń potrzebnych do wykonywania ubezpieczonej działalności;
- osoby zatrudnione na zastępstwo;
- osoby przechodzące proces rekrutacji
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Zastrzeżenie do OWU OC Ubezpieczyciela: treść wzorca regulaminu TK S.A. nie daje podstaw do
wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody rzeczowe powstałe w mieniu Wystawców dla
reżimu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej.

Szkodowość:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Okres ubezpieczenia
01.01.2017 – 31.12.2017
01.01.2018 – 31.12.2018

Liczba
szkód
1
2

01.01.2019 – 31.12.2019
01.01.2020 – 31.12.2020
01.01.2021 – 21.10.2021

8
0
0

Liczba szkód
wypłaconych
0
2

Wypłacone
odszkodowania
0
28.893,19

Rezerwy

4
0
0

14.825,00
0
0

0
0
0

0
0

1.1.2 Fakultatywny zakres ochrony
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia - wpisać w załączniku nr 3 (kwota/TAK/inne):
Za włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższych rozszerzeń Oferent otrzyma 30 punktów wg
następującego podziału:
1). Zawarcie umowy generalnej na 3 lata z obniżką kosztu ubezpieczenia o 5% w trzecim roku trwania
umowy generalnej. Warunkiem udzielenia zniżki w trzecim roku będzie poziom szkodowości nie wyższy
niż 60% składki opłaconej w poprzedzającym 23-miesięcznym okresie ubezpieczenia. W przeciwnym
przypadku, składka za trzeci rok ubezpieczenia pozostanie na niezmienionym poziomie – 5 pkt.
2) Zastąpienie sumy gwarancyjnej 3 mln zł sumą w wysokości 5 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia, z zachowaniem pozostałych podlimitów – 5 pkt.
3). Klauzula OC najemcy ruchomości - zastąpienie limitu: 250.000 zł na limit 1.000.000 zł – 4 pkt.
4). OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem, składowaniem, ekspozycją, użytkowaniem i
wykorzystaniem broni, uzbrojenia lub amunicji - w odniesieniu do organizacji Targów Przemysłu
Obronnego (MSPO) - zastąpienie limitu: 2.000.000 zł na 3.000.000 zł – 4 pkt
5). OC za szkody powstałe w związku z organizacją Zawodów Strzeleckich dla Attache, z
wykorzystaniem i użyciem broni oraz amunicji - - zastąpienie limitu: 1.000.000 zł na 3.000.000 zł - 4 pkt.
6) Klauzula czystych strat finansowych, w brzmieniu
Czysta strata finansowa rozumiana jest jako szkoda osoby trzeciej nie będąca następstwem szkody
rzeczowej lub osobowej. Za czystą stratę finansową uważa się również szkodę będącą rezultatem
wadliwie wykonanej usługi lub niewykonania usługi przez Ubezpieczonego lub osoby działające w jego
imieniu i na jego zlecenie. Przez usługę należy rozumieć przedmiot ubezpieczanej działalności opisany w
umowie ubezpieczenia z jednoczesnym wyłączeniem następujących kosztów:
• czyste straty finansowe wynikające z niedotrzymania jakichkolwiek terminów lub przekroczenia
kosztorysów wszelkiego rodzaju;
• czyste straty finansowe wynikłe w związku z dokonywaniem jakichkolwiek płatności;
• czyste straty finansowe wynikające z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia;
• czyste straty finansowe jako roszczenia z zakresu stosunku pracy;
• czyste straty finansowe wynikające z działalności doradczej, reklamowej;
Limit odpowiedzialności: 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. .
(Powyższy limit nie ogranicza odpowiedzialności wykonawcy wynikającej z Klauzula 15 – OC za szkody
spowodowane niedostarczeniem energii elektrycznej wystawcom lub dostarczenie energii o
niewłaściwych parametrach).
- 5 pkt
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7). Klauzula strajków, zamieszek, rozruchów oraz terroryzmu obejmująca zakresem OC za szkody
rzeczowe, osobowe oraz mające postać czystych szkód majątkowych – z limitem 100.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (o ile Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez
wykonawcę przewidują brak lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przedmiotowym
zakresie) - 3 pkt.

Na tym opis przedmiotu zamówienia zakończono.
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