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Załącznik nr 1 do SIWZ znak ATZ -381-27/2019 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 
I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONA 

DZIAŁALNOŚCIĄ ORAZ POSIADANYM  MIENIEM : 
Ubezpieczenie  Odpowiedzialności  Cywilnej    z  tytułu: 
- prowadzenia  działalności  zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym, 
-  wykonywania  działalności dydaktycznej,  naukowej, kulturalnej, oświatowej oraz innej 

zgodnej ze statutem PŚk  
- posiadania,  użytkowania oraz   administrowania  mieniem  
- wykonywania innej działalności w tym  gospodarczej  
 
Ochrona ubezpieczeniowa za szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w związku z prowadzoną 
działalnością oraz posiadanym mieniem obejmuje odpowiedzialność cywilną  w zakresie określonym 
w Kodeksie Cywilnym, Statucie, innych aktach prawa cywilnego oraz umowach o charakterze 
zobowiązaniowym w tym z  tytułu  wykonywania   prac  zleconych dla podmiotów  zewnętrznych  
przez  poszczególne jednostki  PŚk  na  warunkach określonych   w  zarządzeniu Rektora oraz 
umowach.   
 
Odpowiedzialność cywilna  z tytułu posiadania mienia  obejmuje odpowiedzialność za  mienie 
stanowiące własność/współwłasność PŚK lub będące przez nią administrowane, zarządzane lub 
użytkowane na podstawie umów. 
 
Osobą trzecią w rozumieniu niniejszego ubezpieczenia OC jest każda osoba  lub podmiot nie będący 
Zamawiającym.  
 
Zakresem ochrony pokryte są szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe  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).  Przez  niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania rozumie się  odpowiedzialność określoną   w art. 471 i następnych K.C jak 
również  szkody powstałe po przekazaniu prac lub usług odbiorcy wynikłe z ich wadliwego 
wykonania przez Zamawiającego (wadliwą pracą lub usługą są w szczególności: badania 
techniczne, prace badawczo rozwojowe, opinie techniczne, ekspertyzy techniczne, nadzór naukowy 
i technologiczny i inne prace badawcze  jakie poszczególne Wydziały  Zamawiającego wykonują na 
rzecz podmiotów zewnętrznych i prac w ramach współpracy z innymi podmiotami) w tym szkody 
spowodowane rażącym niedbalstwem. Szkodą majątkową jest zniszczenie, uszkodzenie bądź utrata 
mienia/rzeczy osób trzecich oraz  będąca jej następstwem utrata spodziewanego dochodu lub 
strata finansowa wynikająca z  braku możliwości z jej korzystania. Szkodą osobową jest 
spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz będąca jej następstwem utrata 
spodziewanego dochodu. Czystą strata finansową jest każda szkoda, nie będąca następstwem 
szkody rzeczowej lub szkody osobowej. 
 
 
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone w terminie 
przed okresem przedawnienia.    
 

Suma  gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie podstawowym   
 2 000 000  PLN  na  jedno   i  wszystkie  zdarzenia 

  
Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną  deliktową i kontraktową  
w zakresie:  

• Posiadania, zarządzania i administrowania mieniem, 
• Prowadzenia  działalności zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce  oraz statucie 

PŚk w tym między innymi: Edukacyjna, Naukowa,  Naukowo-Badawcza, wynajem lokali oraz 
budynków innym podmiotom lub osobom fizycznym (w tym wynajem w Domach Studenta 
oraz mieszkaniach pracowniczych), organizacja imprez kulturalnych i rozrywkowych przez 
Studenckie Centrum Kultury – w tym imprez płatnych, lecz nie podlegających ubezpieczeniu 
obowiązkowemu na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, imprezy 
organizowane przez Dział Spraw Socjalnych, organizacje studenckie, organizacja konferencji 
i sympozjów, prowadzenie parkingów niestrzeżonych, organizacja obozów naukowych, 
organizacja obozów sportowych, organizowanie szkoleń instruktorskich,  organizacja obozów 
adaptacyjnych dla studentów  I roku, prowadzenie prac zleconych przez wszystkie Wydziały 
PŚk na rzecz podmiotów zewnętrznych, prowadzenie innego typu  działalności edukacyjnej  
na zlecenie podmiotów zewnętrznych,  oraz  innej  o charakterze zobowiązaniowym 
(kontraktowym) w tym różnego rodzaju programów finansowanych przez UE oraz 
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prowadzenia wspólnych badań z ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicy oraz podmiotami 
komercyjnymi. 

• Szkód wyrządzonych przez osoby prowadzące ćwiczenia i praktyki studenckie, przewidziane 
w programie dydaktycznym studiów, będących pracownikami Zamawiającego na umowy             
o pracę  lub umowy cywilno-prawne w związku z prowadzeniem tych ćwiczeń i praktyk; 

• Szkód wyrządzonych przez studentów w trakcie odbywania praktyk i staży studenckich 
przewidzianych programem dydaktycznym studiów. 

• Powstałe podczas wyjazdów służbowych pracowników Zamawiającego  na terenie całego 
świata; 

• Prowadzenia działalności naukowo-badawczej rozumianej miedzy innymi  jako: badania 
naukowe, kwestionariuszowe, badania naukowe w oparciu o materiał i tkanki pochodzenia 
ludzkiego, zwierzęcego roślinnego oraz mineralnego, eksperymenty badawcze (badania 
podstawowe, badania stosowane, badania przemysłowe, prace rozwojowe). 

• Awarii lub wadliwego działania urządzeń wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
technologicznych, klimatyzacyjnych oraz innych urządzeń technicznych, w tym cofnięcia się 
ścieków z własnej bądź publicznej sieci kanalizacyjnej. Odpowiedzialność na podstawie 
niniejszego zapisu obejmuje również szkody w ruchomościach osób trzecich z których 
Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, użyczenia, przekazania, prowadzenia 
wspólnych badań bądź innej umowy nienazwanej, mieniu przechowywanym, znajdującym się 
pod nadzorem lub kontrolą, w mieniu i nakładach inwestycyjnych  podmiotów lub osób 
fizycznych podnajmujących budynki, lokale, mieszkania służbowe oraz pokoje w domach 
studenta od  Zamawiającego. Odszkodowanie pokrywa zniszczenie lub uszkodzenie 
mienia/rzeczy niezależnie od  ich rodzaju.   

• Szkody wyrządzone po oddaniu prac lub usług w użytkowanie odbiorcy; 
• Szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem regresu do sprawcy szkody, 

odpowiedzialność obejmuje równie szkody wyrządzone przez Zamawiającego 
podwykonawcy; 

• Szkody  związane z  przeprowadzaniem przez Politechnikę Świętokrzyską lub jej jednostki 
organizacyjne  jako organizatora lub współorganizatora imprez np. imprez kulturalnych, 
sportowych, rozrywkowych, plenerowych, festiwali, konferencji, wycieczek, wyjazdów,  
imprez  organizowanych w okresie  Juwenaliów, kongresów i wystaw,  nie podlegających  
obowiązkowemu ubezpieczeniu na podstawie Ustawy  o bezpieczeństwie imprez masowych. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność deliktową oraz kontraktową 
organizatora imprezy wyrządzoną współorganizatorom, uczestnikom imprezy, wykonawcom, 
innym osobom trzecim, podwykonawcom jak również służbom ochrony gdy jest to impreza 
masowa podlegająca pod ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych.    Regres po wypłacie 
odszkodowania ma zastosowanie wobec podwykonawców  którym Zamawiający powierzył 
wykonanie określonych czynności zgodnie z art. 429 Kodeksu Cywilnego. 

• Szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne, nie podlegające obowiązkowi  ubezpieczenia 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  oraz pojazdy  podlegające  obowiązkowemu 
ubezpieczeniu   OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie nie pokrytym 
obowiązkowym ubezpieczeniem, 

• Szkody wyrządzone wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych 
parametrach – dotyczy energii cieplnej i energii elektrycznej.  

• Inne rodzaje działalności  komercyjnej nie ujęte w powyższym opisie.   
 
Zakres terytorialny ochrony: Cały Świat z wyłączeniem USA i Kanady    
 
Zakres ubezpieczenia  podstawowego  w  ramach  powyższej  sumy  gwarancyjnej  
rozszerzony zostaje o  następstwa  szkód   powstałych  wskutek (dodatkowy zakres 
ubezpieczenia): 
1. Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody 

rzeczowe lub osobowe powstałe na terenie  USA i Kanady  - Podlimit sumy gwarancyjnej                    
1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego  okresu 
ubezpieczenia. Udział własny w szkodzie rzeczowej poza granicami RP – 1 000 PLN w każdej 
szkodzie rzeczowej. 

2. Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody 
rzeczowe  polegające na Utracie,  zniszczeniu  bądź  uszkodzeniu  mienia  osób  trzecich 
znajdującego się w przechowaniu, pod nadzorem lub kontrolą  Zamawiającego w tym                       
w szatniach. Ustala  się  w  ramach  ogólnej  sumy  gwarancyjnej  pod limit  na  szkody  
rzeczowe  w  wysokości 300 000 PLN na jedno  i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Dodatkowe ustalenia: w przypadku powstania szkody, gdy powstała ona wskutek popełnienia 
przestępstwa Zamawiający zobowiązany jest powiadomić o szkodzie bezzwłocznie ( nie później 
niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia o niej wiadomości) Policję.   

3. Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody 
rzeczowe w nieruchomościach  osób trzecich polegających  na ich  uszkodzeniu  lub  
zniszczeniu, z  których  Zamawiający  korzysta  na  podstawie  umowy  najmu, użyczenia lub  
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innego  stosunku  prawnego  niezależnie  od  źródła  obowiązku  odszkodowawczego  (czyn  
niedozwolony, niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązania). Ustala się podlimit            
w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Ubezpieczenie  nie  obejmuje  szkód  w  gruntach  oraz  szkód   wynikłych  ze  zużycia                    
w  trakcie  użytkowania, 

4. Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody               
w  ruchomościach  osób trzecich polegające  na ich uszkodzeniu,  zniszczeniu  lub  utracie,                 
z  których  Zamawiający  korzysta  na  podstawie  umowy  najmu, użyczenia, przekazania  lub  
innego  stosunku prawnego, niezależnie  od  źródła  obowiązku  odszkodowawczego (czyn  
niedozwolony, niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  zobowiązania). Ustala  się dla 
niniejszych szkód  podlimit w  ramach  podstawowej  sumy  gwarancyjnej  w  wysokości               
500 000 PLN  na  jedno i  wszystkie  zdarzenia  w okresie trwania 12 miesięcznego  okresu 
ubezpieczenia. Ubezpieczenie  nie  obejmuje  szkód:   w  przedmiotach  ze  szkła,  ceramiki,  
tworzyw  sztucznych  jeżeli  nie  stanowią  części  składowej rzeczy oraz szkód   wynikłych  ze  
zużycia   w  trakcie  użytkowania, 

5. Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody 
spowodowane czystymi stratami finansowymi  tj. szkodami nie związanymi ze szkodami na 
osobie lub mieniu. Wykonawca nie odpowiada za szkody:  
a) Powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia, 
b) Wyrządzone przez niezgodne z prawem zaniechanie lub działanie władzy publicznej, 
c) Wynikające z naruszenia przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji lub 

prawa antymonopolowego,  
d) Wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Zamawiającym, jeżeli powstały                   

w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 
e) Wyrządzone przez Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu objętych tą sama umową 

ubezpieczenia, lub wyrządzone przez Ubezpieczającego Ubezpieczonemu, 
f) Wynikające z działalności reklamowej, 
g) Wyrządzone przez wadliwy produkt, 
h) Wynikające z ustalonych kosztorysów, 
i) Polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości 

przedmiotu umowy, 
j) Związanych ze stosunkiem pracy,  
Podlimit  odpowiedzialności  300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w  okresie 12 
miesięcznego okresu ubezpieczenia.  

6. Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody 
rzeczowe lub osobowe w mieniu  najemców  polegających na ich zalaniu przez nieszczelny 
dach, nieszczelną stolarkę okienną lub inne wady techniczne budynku.  Wyznacza się w ramach 
podstawowej sumy gwarancyjnej podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 100 000 
PLN. w okresie trwania 12 miesięcznego  okresu ubezpieczenia. 

7. Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody 
rzeczowe lub osobowe powstałe  wskutek prowadzenia działalności o charakterze hotelarskim 
(w części pokoi  Domów studenta oraz mieszkań pracowniczych). Zakres ochrony: 
odpowiedzialność zgodna z  przepisami Kodeksu Cywilnego - dla szkód rzeczowych 
zastosowanie mają  art. 846 – 852 KC.  Podlimit sumy gwarancyjnej ubezpieczenia 
podstawowego 50 000 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 miesięcznego  okresu 
ubezpieczenia. Dotyczy  wszystkich przypadków dla których nie mają zastosowania umowy 
najmu. 

8. Związane z  odpowiedzialnością  cywilną Pracodawcy za wypadki przy pracy: 
a) Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody 

rzeczowe lub osobowe wyrządzone pracownikom Zamawiającego w związku  wypadkiem 
przy pracy, w następstwie którego Zamawiający zobowiązany do ich naprawienia, 

b) Ubezpieczenie nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanym na podstawie 
Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorobach 
zawodowych, 

c)  Pracownikiem w rozumieniu niniejszej klauzuli jest osoba fizyczna zatrudniona na umowę             
o pracę, powołania, wyboru, mianowania, lub spółdzielczej umowy o pracę albo na 
podstawie umowy cywilno-prawnej; za pracownika uważa się również praktykanta, stażystę 
lub wolontariusza, 

d)  Podlimit  sumy gwarancyjnej ubezpieczenia podstawowego  1 000 000 PLN  na  jedno                        
i  wszystkie zdarzenia. Przy  wypłacie  odszkodowania  nie stosuje  się  dodatkowego udziału  
własnego  w szkodzie w postaci franszyzy redukcyjnej lub integralnej. 

9. Podstawowy zakres ubezpieczenia zostaje  rozszerzony o szkody  powstałe  w środowisku 
naturalnym oraz na wskutek zatrucia środowiska naturalnego. Podlimit 200 000 PLN na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna  dla 
szkód rzeczowych w środowisku naturalnym  oraz na wskutek zatrucia środowiska naturalnego 
5 % wartości szkody, nie mniej niż  500 PLN. Ubezpieczenie obejmuje również szkody                   
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w środowisku wyrządzone przez pojazdy Zamawiającego. Zastosowanie ma klauzula zawarta                 
w OWU OC Wykonawcy. 

 
Inne Szczegółowe warunki ubezpieczenia: 
 
Udział własny/Franszyza dla zakresu podstawowego: 
Szkody  rzeczowe zakres podstawowy -  Franszyza  Integralna 200 PLN dla wszelkich szkód                   
z reżimu odpowiedzialności za czyny  niedozwolone oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania  
Szkody rzeczowe klauzule dodatkowe – zgodnie z treścią klauzuli  
Szkody  osobowe-  franszyzy  zniesione,  udział  własny  zniesiony, 
 
Udział własny/Franszyza dla zakresu dodatkowego : 
Szkody  rzeczowe -  zgodnie z treścią klauzuli, gdy w klauzuli brak wzmianki o wysokości i rodzaju 
zastosowanej franszyzy, zastosowanie ma franszyza integralna 200 PLN. 
Szkody  osobowe-  franszyzy  zniesione,  udział  własny  zniesiony, 
 
Koszty dodatkowe: 
Wykonawca w sumie gwarancyjnej  lub innego limitu ponad SG określonego w OWU OC 
zobowiązany jest pokryć następujące koszty: 

1. Mające na celu ograniczenie szkody, zgodnie z art. 826 Kodeksu Cywilnego, 
2. Związane z ochroną prawną : 
• Koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Wykonawcy, w celu ustalenia 

okoliczności bądź rozmiaru szkody, 
• Koszty wynagrodzenia Adwokata lub Radcy Prawnego, 
• Koszty sądowe związane z postępowaniem sądowym cywilnym obejmujące opłaty i koszty 

do poniesienia których zobowiązany jest Zamawiający w toku prowadzonego postępowania, 
tylko jednak pod warunkiem, że wynik postępowania może mieć wpływ na ustalenie 
odpowiedzialności Zamawiającego i jego jednostek za powstałą szkodę lub jej wysokości. 

• Koszty sądowe związane z postępowaniem karnym lub sądowo-administracyjnym 
obejmujące opłaty i koszty do poniesienia których zobowiązany jest Zamawiający, tylko 
jednak pod warunkiem, że wynik postępowania może mieć wpływ na ustalenie 
odpowiedzialności Zamawiającego i jego jednostek za powstałą szkodę lub jej wysokości, 

• Koszty udziału reprezentantów i pracowników zamawiającego w postepowaniach sądowych 
w charakterze świadka obejmujące koszty dojazdu i zakwaterowania za każdy dzień 
wyjazdu płatne ryczałtem: 400 PLN w odniesieniu do pracownika, 1 000 PLN w odniesieniu 
do reprezentanta zamawiającego.  

• Koszty postępowania pojednawczego, 
• Koszty notarialne wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, do poniesienia 

których zobowiązany jest Zamawiający w toku prowadzonego  postępowania; 
• Zwrot kosztów procesu poniesionych przez stronę przeciwną zasądzone prawomocnym 

orzeczeniem sądu. 
 
Interwencja uboczna: 
Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić z interwencją uboczną do toczącego się procesu,                  
w przypadku gdy poszkodowany w ramach odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego wystąpił 
wobec niego z powództwem do sądu. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę                 
o toczącym się postępowaniu bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania  pozwu. 
 
Okresy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy:  w trzech  12 miesięcznych okresach 
ubezpieczenia począwszy od 09.07.2019 
 
Płatność składki : 4 równe kwartalne raty  w  każdym roku obowiązywania umowy, 1 rata płatna   
w ciągu 14 dni od początku odpowiedzialności wymienionego w dokumencie ubezpieczenia 
 

 Klauzula 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 nowych miejsc ubezpieczenia –  każde nowe miejsce ubezpieczenia podlega 
automatycznie ochronie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z chwilą  przejścia ryzyka  
na  Zamawiającego bez obowiązku informowania  o tym fakcie Wykonawcy, pod warunkiem 
jednak, że dany rodzaj działalności  lub  rodzaj mienia objęty jest ochroną  na podstawie 
wystawionego przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia, 

 Klauzula  regresowa – regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy po wypłacie 
odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest  pracownik Zamawiającego 
(definicja pracownika zgodna klauzulą OC Pracodawcy) lub inne osoby nie wymienione w 



Załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia Strona 5 
 

definicji pracownika za które  Zamawiający ponosi odpowiedzialność określoną w art. 430 
K.C.,    za wyjątkiem szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie, 

 Zastrzeżenie do wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC Wykonawcy: 
Niezależnie od treści wyłączeń odpowiedzialności zawartych w OWU OC Wykonawcy ochronie 
ubezpieczeniowej podlegają: 

 Wszystkie ryzyka oraz zapisy umowne wymienione w zakresie podstawowym jak i klauzulach 
rozszerzających zakres podstawowy, 

 Treść klauzul zawartych w OWU ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy tak stawią zapisy 
zawarte w SIWZ 

 
OPCJA I  :  
Ochronę ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym mieniem 
rozszerza się o szkody    w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 
Zamawiającego i jego jednostki organizacyjne, polegające na jego zniszczeniu, uszkodzeniu lub 
utracie. Rozszerzenie ochrony dotyczy szkód w mieniu osób trzecich które zostało przekazane 
Zamawiającemu pod czasową kontrolę podczas organizowanych wystaw, sympozjów, konferencji, 
koncertów itp. Podlimit odpowiedzialności  500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
trwania ubezpieczenia  ponad limit określony obligatoryjnie w dodatkowym zakresie 
ubezpieczenia). Wykonawca jest zobowiązany w ofercie  podać składkę za 1 oraz 3 dniowy okres 
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający skorzysta z tego rozszerzenia  w zależności od 
potrzeb.  Właściwa suma gwarancyjna oraz okres ubezpieczenia zostanie podana we wniosku – 
składka zostanie naliczona wg stawki z oferty z uwzględnieniem sumy gwarancyjnej i czasu 
ochrony.  
 

 
Dane do oceny ryzyka ubezpieczenia OC – stan na dzień 31.12.2018 r. - Zamawiający nie 
ma obowiązku informowania       o zmianie wyszczególnionych poniżej danych do oceny 
ryzyka w trakcie trwania umowy: 

• Rodzaj  prowadzonej działalności objętej ubezpieczeniem:  Edukacyjna, Naukowa, Naukowo-
Badawcza, wynajem lokali oraz budynków innym podmiotom, prowadzenie działalności                
o charakterze hotelarskim  ( Domy Studenta, mieszkania pracownicze ), organizacja imprez 
kulturalnych i rozrywkowych w tym min. przez Akademickie Centrum Socjalno Kulturalne, 
Dział Spraw Socjalnych, organizacje studenckie, organizacja konferencji i sympozjów, 
prowadzenie parkingów niestrzeżonych, organizacja obozów naukowych, organizacja obozów 
sportowych, organizowanie szkoleń instruktorskich,  organizacja obozów adaptacyjnych dla 
studentów I roku, prowadzenie prac zleconych przez wszystkie Wydziały PŚk na rzecz 
podmiotów zewnętrznych, prowadzenie innego typu  działalności edukacyjnej  na zlecenie 
podmiotów zewnętrznych oraz inna o charakterze zobowiązaniowym ( kontraktowym ).  

• Politechnika Świętokrzyska została utworzona na mocy ustawy z dnia 3 czerwca 1965 r.– jest 
akademicką uczelnią publiczną. 

• Uczelnia działa na podstawie  Ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce oraz na mocy Statutu PŚk. 

• Wyjazdy zagraniczne  pracowników naukowych PŚk  dotyczą  wyjazdów  na sympozja, 
konferencje,  prace badawcze, staże, eksperymenty badawcze w ośrodkach naukowych na 
terenie całego Świata,  

• Prace zlecone na rzecz podmiotów zewnętrznych o charakterze zobowiązaniowym dotyczą  
ekspertyz, opinii,  badań  wykonywanych  przez  wszystkie   Wydziały  Zamawiającego.  

• Centrum Sportu ( jednostka międzywydziałowa ) – prowadzenie zajęć obowiązkowych oraz 
fakultatywnych z WF dla studentów wszystkich wydziałów PŚk oraz pracowników Uczelni. 
Podstawowe formy działalności: obowiązkowe zajęcia WF, zajęcia fakultatywne, regularne 
całoroczne rozgrywki sportowe w ramach Międzywydziałowej Ligi sportowej. Organizacja 
obozów sportowych, narciarskich, żeglarskich, rowerowych na terenie RP – przeciętny czas 
trwania obozu 7 dni, przeciętna liczba uczestników – od 20 do 80.  Organizacja kursów 
instruktorskich. Opiekunowie grup posiadają wyższe wykształcenie   z zakresu kultury 
fizycznej i sportu.  Inne zajęcia fakultatywne – piłka siatkowa oraz koszykowa M i K, piłka 
nożna M, kulturystyka i sporty siłowe, aerobik i tenis stołowy M i K.  

• Akademickie Centrum Socjalno Kulturalne– prowadzenie zajęć kulturalnych, organizacja 
koncertów, nadzór na Klubem Studenckim      oraz innymi podmiotami. Koordynacja prac 
związanych z  funkcjonowaniem : Czasopisma Studentnik, grup artystycznych i sekcji 
zainteresowań, radia studenckiego, kół sportowo rekreacyjnych.  Przeciętna liczba  
uczestników dyskotek, kabaretonów, koncertów w klubie studenckim nie przekracza 200 – 
400 osób. Organizacja lub współ-organizacja wycieczek dla studentów, juwenaliów, obozów 
adaptacyjnych i inne związane ze statutową działalnością.  

• Inne szczegółowe dane o Zamawiającym :  Statut, Wydziały, inne jednostki organizacyjne 
Zamawiającego  na stronie internetowej www.tu.kielce.pl   

 
     

http://www.tu.kielce.pl/
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Badania i zlecenia na rzec podmiotów zewnętrznych: 

• Wg PKD nasze prace kwalifikują się w Sekcji M – działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna, w której wyszczególnia się Działy: 
Dział 72- badania naukowe i prace rozwojowe 
Dział 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

Dział 72 – badania naukowe i prace rozwojowe 

• Wykaz najważniejszych projektów realizowanych w Politechnice Świętokrzyskiej w 2018 
roku 
 
Lp. Nazwa projektu Beneficjent Wartość projektu 
1. Inkubator Innowacyjności + Umowa konsorcjum 

- Lider Uniwersytet 
Warszawski 

 

PŚk - Ośrodek 
Transferu 
Technologii 

3 750 000,00 –
całkowita wartość 
projektu 

606 400,00- 
wartość projektu 
realizowana przez 
PŚk 

 

Dział 74 – pozostała działalność  

Ilość prac w 2018 r. - 180 

Łączna wartość – 995 036,57 zł netto (1 223 894,98 zł brutto) 

• Wykaz wybranych prac naukowo-badawczych zlecanych przez przedsiębiorców Politechnice 
Świętokrzyskiej w 2018 r. 

Lp. Temat pracy Zleceniodawca Wartość 
umowy netto 

1. Wykonanie prac badawczo-rozwojowych: 1) 
“Opracowanie technologii elementarnych operacji obróbki 
żeliwa”, 2) “Opracowanie metodyki, analiza wyników 
badań i wnioski dotyczące skrawania różnych gatunków 
żeliwa”, 3) “Opracowanie wytycznych do konstrukcji 
przyrządów mocujących odlewy dla zaawansowanych 
systemów obróbki FMS”  

Spółka Akcyjna 
Odlewnie Polskie  
ul. inż. Władysława 
Rogowskiego 22,  
27-200 Starachowice 

170 000,00 zł 

2. Opracowanie opinii technicznej dotyczącej ewaluacji 
metody histerezy kapilarnej poprzez wykonanie 
dwufazowych badań stanu murów dwóch obiektów 
zabytkowych w Radomiu: 1. budynku kościoła Farnego 
Pw. Św. Jana Chrzciciela, położonego przy ul. Rwańskiej 
6, 2. budynku położonego między ulicami Rwańską i 
Wałową obecnie budynku kancelarii parafialnej, będącego 
najstarszym budynkiem na obszrze Miasta 
Kazimierzowskiego. 

SiltenTerbud  
Sp. z o.o. Sp. k., 
ul. Harcerska 30,  
05-820 Piastów 

102 000,00 zł 

3. Wyspecjalizowany system informatyczny dla pracowni 
badań innowacyjnych metod diagnostyczno-
terapeutycznych edukacji chodu u osób z mózgowym 
porażeniem dziecięcym z wykorzystaniem nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych i weryfikacją kliniczną ich 
skuteczności 

PHU TECHNOMEX sp. z 
o.o., ul. Szparagowa 
15, 44-141 Gliwice 

100 000,00 zł 

4. Sprawowanie nadzoru naukowego i technologicznego nad 
remontami i inwestycjami prowadzonymi przez PŚk na 
terenie miasta Kielce 

Gmina Kielce,  
Rynek 1,  
25-303 Kielce 
Miejski Zarząd Dróg 
Kielce 

48 000,00 zł 

5. Określenie sztywności obwodowej rękawa AARSLEFF PER AARSLEFF Polska 
sp. z o.o., ul. Królowej 
Marysieńki 20/2, 02-
954 Warszawa 

36 000,00 zł 

6. Wykonanie weryfikacji opracowań dotyczących badań 
obiektów mostowych pod próbnym obciążeniem oraz 
próbnych obciążeń pali przy realizacji kontraktu 
związanego z budową dróg o numerach A1, S3, S5, S6, 

ASPEKT Laboratorium 
Sp. z o.o. Pracownia 
Projektowa i Pracownia 
Badań Konstrukcji 

30 000,00 zł 
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S7, S8, S10, S17, S19, S51, S61, obwodnic wybranych 
miast oraz linii kolejowych 

Inżynierskich  
43 – 600 Jaworzno, ul. 
Chopina 96 

7. Badania na zgodność z regulaminem nr 10 EKG ONZ 
urządzeń samochodowych 

HORPOL J.I.A.T 
Horeczy Sp. J., ul. 
Lipowa 3, Lipniki, 86-
005 Białe Błota 

22 500,00 zł 

 
 

Badania i zlecenia na rzec podmiotów zewnętrznych: 

• Wg PKD nasze prace kwalifikują się w Sekcji M – działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna, w której wyszczególnia się Działy: 
Dział 72- badania naukowe i prace rozwojowe 
Dział 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

Dział 72 – badania naukowe i prace rozwojowe 

Ilość projektów w 2018 r. 

 – 19 projektów finansowanych z NCN (Narodowe Centrum Nauki na łączną wartość - 1032 323,00 
zł  (w przypadku konsorcjum dodana tylko wartość środków do wykorzystania przez PŚk) – wykaz 
poniżej 

– 10 projektów finansowanych z NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) na łączną wartość - 
2 383 142,39 zł – wykaz poniżej 

- 2 projekty finansowane z MNiSW w ramach programów Ministra - Działalność Upowszechniająca 
Naukę na łączna kwotę:  605 470zł – wykaz poniżej 

- dotacja podmiotowa w kwocie 500 000zł (na 2018) z MNiSW na finansowanie kosztów utrzymania 
i użytkowania miejskiej sieci komputerowej MAN w środowisku kieleckim oraz połączeń krajowych i 
międzynarodowych w latach 2016 – 2018 – SPUB (Utrzymanie Specjalnego Urządzenia 
Badawczego) 

- dotacja na utrzymanie potencjały badawczego finansowana z MNiSW – łączna kwota dla 5 
Wydziałów 3 449 750zł (realizacja 168 zleceń/zadań) 

- dotacja dla młodych naukowców finansowana z MNiSW – łączna kwota dla 5 Wydziałów 528 200zł 
(realizacja 108  zleceń/zadań) 

 

Łącznie 29 projektów 

• Wykaz najważniejszych projektów NCN realizowanych w Politechnice Świętokrzyskiej w 
2018 roku 
 

Lp. Nazwa projektu Beneficjent Wartość 
projektu 

WiŚGE 
1. MINIATURA 1 - Ocena denudacji odpływowej zlewni małego 

zbiornika wodnego. 
 

BĄK ŁUKASZ 13 208,00 
 

2. MINIATURA 1 - Badanie zjawiska pierwszej fali 
zanieczyszczeń w kanalizacji deszczowej na terenie zlewni 
zurbanizowanych o różnym charakterze 
 

GóRSKA KATARZYNA 
 

12 586,00 
 

3. MINIATURA 1 - Analiza wpływu jonów Cu2+ lub Zn2+ na 
zawartość wody niezamarzniętej w systemie woda-ił poniżej 
0 stp. C 
 

NARTOWSKA EDYTA 
 

10 993,00 
 

4. MINIATURA 1 - Modelowanie wymiany ciepła przy wrzeniu 
na powierzchniach z mikropokryciem strukturalnym. 
 

ORMAN ŁUKASZ 
 

5 610,00 
 

WMiBM 
5. MINIATURA 1 - Modele matematyczne oceny wpływu 

wybranych parametrów struktury geomatrycznej czynnych 
ZMARZŁY PAWEŁ 
 

36 190,00 
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powierzchni łożysk 
 

6. MINIATURA 1 - Wytwarzanie i analiza mikrostruktury 
warstwy wierzchniej wzbogaconej w aluminium i krzem  na 
stopach magnezu metodą obróbki cieplno-chemicznej. 
 

MOLA RENATA 
 

34 925,00 
 

7. PRELUDIUM 12 -  Badania eksperymentalne wymiany ciepła 
w przepływie przez pojedynczy, prostokątny minikanał. 

KINGA STRĄK 78 720,00 

8. OPUS 10 - Teoretyczno-eksperymentalne problemy 
zintegrowanych przestrzennych pomiarów powierzchni 
przedmiotów. 

STANISŁAW 
ADAMCZAK 

444 400,00 

9. OPUS 12 - Wieloskalowa analiza procesów 
fizykochemicznych podczas szybkiego prototypowania z 
wykorzystaniem skoncentrowanych źródeł energii w aspekcie 
kształtowania mikrostruktury i własności mechanicznych 
tworzyw metalicznych. 

Umowa konsorcjum-
Lider Instytut 
Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej PAN 
PSk-BOGDAN 
ANTOSZEWSKI 

992 382,00-
wartość 
projektu 
278 582,00-
wartość 
środków do 
wykorzystania 
przez PŚk 

10. OPUS 13 - Kształtowanie obróbka laserową natryskanych 
zimnych gazem powłok cer metalowych zawierających smar 
stały 

Umowa konsorcjum-
Lider Instytut 
Metalurgii i Inżynierii 
Materialowej PAN 
 
PŚk -WOJCIECH 
ŻÓRAWSKI 

831 200,00-
wartość 
projektu 
411 900,00-
wartość 
środków do 
wykorzystania 
przez PŚk 

11. OPUS 8 - Badanie kruchych i ciągliwych mechanizmów 
zniszczenia w stopach metali. 

ANDRZEJ NEIMITZ 550 260,00 

12. PRELUDIUM 13 - Eksperymentalno-numeryczna analiza 
występowania pękania delaminacyjnego oraz wpływu 
delaminacji na odporność na pękanie elementów 
konstrukcyjnych wykonanych ze stali. 

ROBERT PAŁA 46 920,00 

WBiA 
13. MINIATURA 2 –staż w USA: Analiza chemiczna i 

mikroskopowa uwodnionych krzemianów wapnia w układzie 
CaO-SiO2-H2O 

ANNA STEPIEŃ 32 082,00 
 

14. MINIATURA 1 - Ocena oddziaływania redyspergowalnego 
proszku polimerowego w aspekcie czynników klimatycznych 
oraz właściwości reologicznych w zakresie recyklowanej 
podbudowy mineralno-cementowej z asfaltem spienionym 
 
 

BUCZYŃSKI 
PRZEMYSŁAW 

10 230,00 
 

WZiMK 
15. SONATA 6 - Sekwencyjne metody Monte Carlo - modyfikacje 

i zastosowanie do modelowania procesów stochastycznych. 
KATARZYNA 
BRZOZOWSKA-RUP 

104 000,00 

16. MINIATURA 1 - Procedura poprawy rozwiązania równania 
Poissona z nieciągłymi współczynnikami z wykorzystaniem 
rozszerzonej metody elementów skończonych (XFEM) 
 

STĄPÓR PAWEŁ 
 

8 539,00 
 

17. MINIATURA 2 Analiza wpływu sposobów wywoływania 
wrzenia w przepływie w 
minikanale na intensywność wymiany ciepła i powstawanie 
niestabilności 
związanych z początkiem przemiany fazowej 

BEATA MACIEJEWSKA 35 200,00 

18. MINIATURA 2 -Pomiar i ocena efektywności gospodarowania 
materiałami w przemyśle 

ANETA MASTERNAK-
JANUS 

11 660,00 

19. MINIATURA 2 - Doświadczalna weryfikacja algorytmów 
optymalizacji topologicznej stosowanych w projektowaniu 
płaskich konstrukcji 

ANNA RĘBOSZ-
KURDEK 

14 454,00 

 
Wykaz projektów DUN (Działalność Upowszechniająca Naukę) finansowanych z MNiSW w 2018 roku: 
Lp. Tytuł projektu Beneficjent Wartość projektu 
1. Organizacja i promocja na forum krajowym i 

zagranicznym VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Student-Wynalazca oraz zgłoszonych rozwiązań” 

MNiSW 
962/P-DUN/2017 

151 580,00 

2. 1.Organizacja IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Student-Wynalazca i promocja na forum krajowym i 
zagranicznym zgłoszonych rozwiązań. 
2. Przygotowani, rozbudowa i promocja łazika 
marsjańskiego i współpracujących pojazdów 
autonomicznych. 

MNiSW 
620/P-DUN/2018 

453 890,00 

 
Wykaz najważniejszych projektów NCBR realizowanych w Politechnice Świętokrzyskiej w 2018 roku 
Lp. Nazwa projektu Beneficjent Wartość 



Załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia Strona 9 
 

projektu  
1. Laserowe formowanie cienkościennych profili 

wspomagane mechanicznie 
PBS3/A5/47/2015 

NCBiR - program PBS3 w 
Konsorcjum 

1 384 935,00 zł 

2. Badania technologii przyrostowych i procesów 
hybrydyzacji obróbki dla potrzeb rozwoju 
innowacyjnej produkcji lotniczej 
INNOLOT/I/6/NCBR/2013 

NCBiR - program INNOLOT 
w konsorcjum 

1 907 600,01 zł 

3. Mikroobróbka laserowa dla technologii 
różnoimiennych złączy adhezyjnych w układzie metal 
- tworzywo sztuczne, metal - ceramika i tworzywo 
sztuczne – ceramika 
LIDER/30/0170/L-8/ 16/NCBR/2017 

NCBiR - program LIDER VIII 1 114 375,00 zł 

4. Technologia wykonywania szczelnych złączy do 
instalacji gazowniczych z wykorzystaniem 
skoncentrowanego źródła ciepła 
LIDER/31/0173/L-8/ 16/NCBR/2017 

NCBiR - program LIDER VIII 1 177 250,00 zł 

5 Innowacyjna technologia wykorzystując optymalizację 
środka wiążącego przeznaczonego do recyklingu 
głębokiego na zimno konstrukcji nawierzchni 
zapewniająca trwałość eksploatacyjną 
TECHMATSTRATEG1/ 349326/9/NCBR/2017 

NCBiR - program 
TECHMATSTRATEG w 
Konsorcjum 

1 690 750,00 zł 

6 CyberMatryca - Zintegrowany system obsługi turysty 
POIR.04.01.02-00-0041/17 

UE - POIR (Instytucja 
Pośrednicząca - NCBiR) w 
Konsorcjum 

1 595 880,00 zł 

7 Innowacyjny układ wykonawczy sterowania 
kierunkiem wektora ciągu silnika rakietowego 
DOB-2P/03/04/2018 

NCBiR oraz MON - program 
badań naukowych na rzecz 
obronności  
i bezpieczeństwa państwa  

1 734 600,00 zł 

8 Układ przetwarzania i rozpoznawania obrazów terenu 
w czasie rzeczywistym do systemów rozpoznawania i 
samonaprowadzania 
DOB-2P/03/06/2018 

NCBiR oraz MON - program 
badań naukowych na rzecz 
obronności  
i bezpieczeństwa państwa w 
Konsorcjum 

552 250,00 zł  

9 RID- Wykorzystanie materiałów pochodzących z 
recyklingu” 
DZP/RID-I-06/1/NCBR/2016 

NCBiR i GDDKiA– program 
RID w Konsorcjum 

245 923,81 zł 

10 TANGO - Projekt, badania symulacyjne i 
eksperymentalne równoległego manipulatora typu 
delta z sztucznymi muskułami pneumatycznymi   
TANGO1/270131/NCBR/2015  

NCBiR – program TANGO 
(NCN i NCBiR) 

1 045 000,00 zł 

    
Lp. Nazwa projektu Beneficjent Wartość 

projektu  
 

1. Laserowe formowanie cienkościennych profili 
wspomagane mechanicznie 
PBS3/A5/47/2015 

NCBiR - program PBS3 w 
Konsorcjum 

493072,53 

2. Badania technologii przyrostowych i procesów 
hybrydyzacji obróbki dla potrzeb rozwoju 
innowacyjnej produkcji lotniczej 
INNOLOT/I/6/NCBR/2013 

NCBiR - program INNOLOT 
w konsorcjum 

286546,84 

3. Mikroobróbka laserowa dla technologii 
różnoimiennych złączy adhezyjnych w układzie metal 
- tworzywo sztuczne, metal - ceramika i tworzywo 
sztuczne – ceramika 
LIDER/30/0170/L-8/ 16/NCBR/2017 

NCBiR - program LIDER VIII 210018,48 

4. Technologia wykonywania szczelnych złączy do 
instalacji gazowniczych z wykorzystaniem 
skoncentrowanego źródła ciepła 
LIDER/31/0173/L-8/ 16/NCBR/2017 

NCBiR - program LIDER VIII 230899,29 

5 Innowacyjna technologia wykorzystując optymalizację 
środka wiążącego przeznaczonego do recyklingu 
głębokiego na zimno konstrukcji nawierzchni 
zapewniająca trwałość eksploatacyjną 
TECHMATSTRATEG1/ 349326/9/NCBR/2017 

NCBiR - program 
TECHMATSTRATEG w 
Konsorcjum 

687710,77 

6 CyberMatryca - Zintegrowany system obsługi turysty 
POIR.04.01.02-00-0041/17 

UE - POIR (Instytucja 
Pośrednicząca - NCBiR) w 
Konsorcjum 

29574,52 

7 Innowacyjny układ wykonawczy sterowania 
kierunkiem wektora ciągu silnika rakietowego 
DOB-2P/03/04/2018 

NCBiR oraz MON - program 
badań naukowych na rzecz 
obronności  
i bezpieczeństwa państwa  

125454,78 

8 Układ przetwarzania i rozpoznawania obrazów terenu 
w czasie rzeczywistym do systemów rozpoznawania i 

NCBiR oraz MON - program 
badań naukowych na rzecz 

14430,08 
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samonaprowadzania 
DOB-2P/03/06/2018 

obronności  
i bezpieczeństwa państwa w 
Konsorcjum 

9 RID- Wykorzystanie materiałów pochodzących z 
recyklingu” 
DZP/RID-I-06/1/NCBR/2016 

NCBiR i GDDKiA– program 
RID w Konsorcjum 

114998,16 

10 TANGO - Projekt, badania symulacyjne i 
eksperymentalne równoległego manipulatora typu 
delta z sztucznymi muskułami pneumatycznymi   
TANGO1/270131/NCBR/2015  

NCBiR – program TANGO 
(NCN i NCBiR) 

190436,94 

   2 383 142,39 
 
 
 
Liczba pracowników: 
Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 
451 osób – nauczyciele akademiccy, 
394 osoby – administracja, obsługa, inzynieryjno-techniczni, bibliotekarze osób,  
Liczba studentów:  
na studiach  stacjonarnych - 4141 
na studiach  niestacjonarnych - 1769 
na studiach doktoranckich – 77 
na studiach podyplomowych - 80 
 
 
Liczba studentów w akademikach: 
899 osób 
 
Szkodowość: zgodnie z załącznikiem nr 9 
W ciągu ostatnich 3 lat – brak roszczeń.  
 
II. UBEZPIECZENIE  ODPOWIEDZIALNOŚCI  CYWILNEJ AKREDYTOWANEGO 

LABORATORIUM  ELEKTROTECHNIKI POJAZDOWEJ POLITECHNIKI  
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ  W KIELCACH 

 
Z  tytułu szkód  rzeczowych, osobowych i czystych strat finansowych, powstałych w związku                   
z czynem niedozwolonym oraz niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania 
wyrządzone poszkodowanym  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  jako jednostki 
certyfikującej, kontrolującej, laboratorium  badawczego i  pomiarowego w rozumieniu ustawy  z 
dnia 30.08.2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U.   z 2002 roku nr 166 poz. 1360 z 
późniejszymi zmianami). 
 
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone przez 
poszkodowanych w okresie przedawnienia.  
 
Zakresem ochrony pokryte są szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku  
z prowadzoną działalnością obejmujące damnum emergens  oraz lucrum cessans,  niezależnie od 
podstawy roszczenia (czyn niedozwolony, niewykonanie bądź nienależyte  wykonanie 
zobowiązania)  oraz czyste straty finansowe tj. szkody nie będące  szkodami rzeczowymi lub 
osobowymi,  w tym spowodowane rażącym niedbalstwem Zamawiającego. 
 
Suma  gwarancyjna zakresu podstawowego  - 100 000 PLN  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia 
 
W podstawowym zakresie ochrony ubezpieczeniem objęte  są szkody po oddaniu prac lub usług                      
w użytkowanie odbiorcy. 
 
Podlimity odpowiedzialności: 
1. Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody 

spowodowane czystymi stratami finansowymi  tj. szkodami nie związanymi ze szkodami na 
osobie lub mieniu. Wykonawca nie odpowiada za szkody:  
a) Powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia, 
b) Wyrządzone przez niezgodne z prawem zaniechanie lub działanie władzy publicznej, 
c) Wynikające z naruszenia przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji lub 

prawa antymonopolowego,  
d) Wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Zamawiającym, jeżeli powstały                   

w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 
e) Wyrządzone przez Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu objętych tą sama umową 

ubezpieczenia, lub wyrządzone przez Ubezpieczającego Ubezpieczonemu, 
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f) Wynikające z działalności reklamowej, 
g) Wyrządzone przez wadliwy produkt, 
h) Wynikające z ustalonych kosztorysów, 
i) Powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych, 
j) Polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości 

przedmiotu umowy, 
k) Związanych ze stosunkiem pracy,  
Podlimit  odpowiedzialności  100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w  okresie 12 
miesięcznego okresu ubezpieczenia. 

2. Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody          
w mieniu przekazanym do certyfikacji (bez względu na jego rodzaj) polegające na jego 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie. Podlimit  odpowiedzialności  100 000 PLN na jedno                 
i wszystkie zdarzenia w  okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.  
  

Klauzula  regresowa – regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy po wypłacie 
odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest  pracownik Zamawiającego (definicja 
pracownika zgodna klauzulą OC Pracodawcy) lub inne osoby nie wymienione w definicji pracownika 
za które  Zamawiający ponosi odpowiedzialność określoną w art. 430 K.C. ,    za wyjątkiem szkód 
wyrządzonych przez te osoby umyślnie, 
 
Franszyza  redukcyjna w szkodach rzeczowych  - 200 PLN w każdej szkodzie 
Franszyza redukcyjna, integralna w szkodach osobowych - zniesiona  
 
Okresy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy:   w trzech  12 miesięcznych okresach 
ubezpieczenia począwszy od  02.02.2020 roku  
 
Składka płatna jednorazowo płatna w ciągu 14 dni od początku odpowiedzialności wymienionej  
w dokumencie    ubezpieczenia 
 
Branże dla których wykonywano badania i wydano certyfikaty: elektrotechnika  motoryzacyjna, 
elektronika, automatyka, motoryzacja, monitoring. 
 
Szkodowość: 
Brak w ciągu ostatnich 5 lat. 
 
OPCJA – Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdy  czasie obowiązywania umowy do 
podniesienia sumy gwarancyjnej zakres podstawowego oraz klauzul dodatkowych ze 100 000 PLN 
do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia . Wykonawca zobowiązany jest  podać w formularzu 
ofertowym składkę za 12 i 36  miesięczny  okres ubezpieczenia. Składka wyliczana jest za czas 
faktycznej ochrony wg pro rata. 

Szkodowość : wg załącznika nr 9  

 
III   - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  AKREDYTOWANEGO 

LABORATORIUM MATERIAŁÓW DROGOWYCH KATEDRY INŻYNIERII 
KOMUNIKACYJNEJ POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH . 

Z  tytułu szkód  rzeczowych, osobowych i czystych strat finansowych, powstałych  w związku                  
z czynem niedozwolonym oraz niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania 
wyrządzone poszkodowanym  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  jako jednostki 
certyfikującej, kontrolującej, laboratorium  badawczego i  pomiarowego    w rozumieniu Ustawy            
z dnia 30.08.2002 roku o systemie oceny zgodności  akt ujednolicony  Dz.U. z 2016 roku poz. 655. 
 
Umowa ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, zgłoszone przez 
poszkodowanych w okresie przedawnienia.  
 
Zakresem ochrony pokryte są szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku  
z prowadzoną działalnością obejmujące damnum emergens  oraz lucrum cessans,  niezależnie od 
podstawy roszczenia (czyn niedozwolony, niewykonanie bądź nienależyte  wykonanie 
zobowiązania)  oraz czyste straty finansowe tj. szkody nie będące  szkodami rzeczowymi lub 
osobowymi,  w tym spowodowane rażącym niedbalstwem Zamawiającego. 
 
Suma  gwarancyjna zakresu podstawowego  - 100 000 PLN  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia 
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W podstawowym zakresie ochrony ubezpieczeniem objęte  są szkody powstałe po oddaniu prac lub 
usług  w użytkowanie odbiorcy. 
 
Podlimity odpowiedzialności: 
3. Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody 

spowodowane czystymi stratami finansowymi  tj. szkodami nie związanymi ze szkodami na 
osobie lub mieniu. Wykonawca nie odpowiada za szkody:  
a) Powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia, 
b) Wyrządzone przez niezgodne z prawem zaniechanie lub działanie władzy publicznej, 
c) Wynikające z naruszenia przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji lub 

prawa antymonopolowego,  
d) Wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Zamawiającym, jeżeli powstały                   

w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji, 
e) Wyrządzone przez Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu objętych tą sama umową 

ubezpieczenia, lub wyrządzone przez Ubezpieczającego Ubezpieczonemu, 
f) Wynikające z działalności reklamowej, 
g) Wyrządzone przez wadliwy produkt, 
h) Wynikające z ustalonych kosztorysów, 
i) Powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych, 
j) Związanych ze stosunkiem pracy,  
Podlimit  odpowiedzialności  100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w  okresie 12 
miesięcznego okresu ubezpieczenia. 

4. Zakres podstawowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostaje rozszerzony o szkody          
w mieniu przekazanym do certyfikacji (bez względu na jego rodzaj) polegające na jego 
zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie. Podlimit  odpowiedzialności  100 000 PLN na jedno                 
i wszystkie zdarzenia w  okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.  
  

Klauzula  regresowa – regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy po wypłacie 
odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest  pracownik Zamawiającego (definicja 
pracownika zgodna klauzulą OC Pracodawcy) lub inne osoby nie wymienione w definicji pracownika 
za które  Zamawiający ponosi odpowiedzialność określoną w art. 430 K.C. ,    za wyjątkiem szkód 
wyrządzonych przez te osoby umyślnie, 
 
Franszyza  redukcyjna w szkodach rzeczowych  - 200 PLN w każdej szkodzie 
Franszyza redukcyjna, integralna w szkodach osobowych - zniesiona  
 
Okresy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy:   w trzech  12 miesięcznych okresach 
ubezpieczenia począwszy od  09.07.2019 roku  
 
Składka płatna jednorazowo płatna w ciągu 14 dni od początku odpowiedzialności wymienionej  
w dokumencie    ubezpieczenia. 
 
Branże dla których wykonywano badania i wydano certyfikaty:  
 
Certyfikat Akredytacji laboratorium badawczego nr 1580 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji  
dnia 27 października 2015 roku, ważne do 26.10.2019 roku. 
 
Szkodowość: Brak 
 

Inne dane do oceny ryzyka: 
Badania będą wykonywane dla branży drogownictwa oraz branży kruszyw. 
Dokładniej klientami Laboratorium Materiałów Drogowych Katedry 
Inżynierii Komunikacyjnej są producenci kruszyw mineralnych z całej 
Polski oraz firmy zajmujące się budownictwem drogowym (obiekty badań to: 
kruszywa mineralne, sztuczne oraz recyklingu, mieszanki 
mineralno-asfaltowe). 
 
 
W okresie od 10.2015 do 06.2016 zrealizowane zostało w Laboratorium 
Materiałów Drogowych 10 zleceń na wartość około 30 tys zł. Zakres badań 
obejmował: 
- badania odporności na deformacje trwałe 
- badanie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego 
- badanie gęstości objętościowej mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- badanie składu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- określenie składu ziarnowego, 
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- określenie wilgotności naturalnej, 
- określenie granicy plastyczności, 
- określenie wytrzymałości na ściskanie 
Planowany przychód w roku 2016 – brak informacji  
 
 
OPCJA – Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdy  czasie obowiązywania umowy do 
podniesienia sumy gwarancyjnej zakres podstawowego oraz klauzul dodatkowych ze 100 000 PLN 
do 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia . Wykonawca zobowiązany jest  podać w formularzu 
ofertowym składkę za 12 i 36  miesięczny  okres ubezpieczenia. Składka wyliczana jest za czas 
faktycznej ochrony wg pro rata. 

Szkodowość : wg załącznika nr 9  

 
 
III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH  RYZYK; 
 
 Zakres usługi ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje wszystkie szkody spowodowane 
utratą, uszkodzeniem, lub zniszczenie zgłoszonego przez Zamawiającego do ubezpieczenia mienia, 
niezależnie od jego rodzaju i miejsca ubezpieczenia (dotyczy lokalizacji w których Zamawiający 
prowadzi działalność oraz w których znajduje się ubezpieczone mienie  poza lokalizacjami 
wskazanymi w dokumencie ubezpieczenia a  wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia). 
1. Zakres Ubezpieczenia do wysokości sumy ubezpieczenia lub określonego podlimitu 
obejmuje  w szczególności szkody spowodowane przez lub wskutek:  
1. Ogień/Pożar – niezależnie od przyczyny i miejsca jego powstania, osmalenie, przypalenie, dym                   

i sadzę (niezależnie od miejsca ich powstania),  
2. Pośrednie lub bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne oraz wszelkie szkody następcze z tym 

związane, 
3. Wybuch, eksplozję, implozję,  
4. Uderzenia w przedmiot ubezpieczenia każdego rodzaju pojazdu lądowego,  
5. Upadek statku powietrznego jego części, ładunku lub zrzutu paliwa,  
6. Wiatr o sile przekraczającej 15m/s potwierdzony przez IMIGW lub w przypadku braku 

możliwości potwierdzenia jego siły, odpowiedzialność Wykonawcy zostanie ustalona na 
podstawie oceny stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu powstania szkody lub jego 
najbliższym sąsiedztwie. Ochroną objęte są również szkody wyrządzone przez przedmioty  
niesione przez wiatr. 

7. Deszcz nawalny tj. opad deszczu o współczynniku wydajności minimum 3 potwierdzony przez 
IMIGW lub w przypadku braku możliwości potwierdzenia jego wydajności, odpowiedzialność 
Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie oceny stanu faktycznego i rozmiaru szkód                  
w miejscu powstania szkody lub jego najbliższym sąsiedztwie,   

8. Grad – opad atmosferyczny w postaci kryształów lodu 
9. Napór/ciężar śniegu i lodu działający na przedmiot ubezpieczenia lub zawalenie się pod 

wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia,  
10. Trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawinę,  
11. Upadek drzew, budynków lub budowli oraz innego mienia/rzeczy/przedmiotów na  

ubezpieczone mienie   z innych przyczyn niż napór śniegu, lodu lub szadzi, niezależnie kto jest 
właścicielem urządzeń lub  budowli które wyrządziły szkodę, 

12. Zalanie spowodowane awarią lub wadliwym działaniem wszelkiego rodzaju urządzeń wodno 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technicznych lub 
technologicznych znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz budynków, cofnięcie się wody lub 
ścieków z kanalizacji, spowodowane przez osoby trzecie, nieumyślne pozostawienie otwartych 
zaworów urządzeń wodno kanalizacyjnych, uruchomienia automatycznej instalacji gaszenia 
pożaru, wodą pochodzącą      z opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu, gradu lub 
lodu w tym znajdującego się na dachach budynków (w sytuacji gdy nie jest ono spowodowane 
złym stanem technicznym dachu), pary wodnej i cieczy w innej postaci w tym płynami 
eksploatacyjnymi, 

13. Uderzenie fali dźwiękowej  
14. Powódź – rozumiana min. jako szkoda spowodowana przez  podniesienie się wody stojącej lub 

płynącej oraz spływ wody ze zboczy w  tym przenoszone przedmioty przez wody powodziowe 
15. Prowadzonej akcji ratowniczej, gaśniczej lub ewakuacji; 
16. Nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie lub 

własnych pracowników; 
17. Szkody elektryczne nie będące następstwem elektryczności atmosferycznej  tj.  uszkodzenie  

ubezpieczonego mienia na skutek wystąpienia między innymi następujących zdarzeń: 
uszkodzenia izolacji, zwarcie, zmiana wartości napięcia lub częstotliwości prądu w  sieci 
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zasilającej, zanik napięcia jednej lub kilku faz, niezadziałanie lub wadliwe funkcjonowanie 
zabezpieczeń chroniących przed napięciem, przepięcie oraz inne zdarzenia w tym 
spowodowane przez dostawców energii elektrycznej – do limitu odpowiedzialności określonego 
w niniejszej SIWZ, 

18. Kradzieżą z włamaniem gdy mienie jest zabezpieczone zgodnie z klauzulą zabezpieczeń – do 
limitu  odpowiedzialności określonego w niniejszej SIWZ 

19. Rabunkiem, dewastację lub wandalizmem/dewastacją oraz graffiti  - do limitu 
odpowiedzialności określonego w niniejszej SIWZ ; 

20. Inne nie wyłączone  w akceptowanych przez Zamawiającego wyłączeniach odpowiedzialności  
 
Ubezpieczone  mienie w ramach sumy ubezpieczenia objęte jest także ochroną od szkód  
powstałych wskutek: 
 Akcji  gaśniczej,  ratowniczej,  wyburzenia  lub  odgruzowania  prowadzonej  w  związku                       

z  wystąpieniem szkody  objętej  zakresem  ochrony  ubezpieczeniowej, 
 Zanieczyszczenia  lub  skażenia  spowodowanego zdarzeniami objętymi ochroną 

ubezpieczeniową.  
W granicach sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie  pokrywa  także  koszty  działań  
zapobiegawczych,  służących  zminimalizowaniu  skutków  szkody oraz  koszty  poniesione przez 
Zamawiającego w celu zabezpieczenia mienia  przed szkodą obejmujące między innymi  koszty 
demontażu i montażu, transportu, przechowania oraz inne w zależności od sytuacji - nawet gdyby 
okazały się one nieskuteczne. Przy akcji ratowniczej prowadzonej zgodnie z art. 826 K.C. 
Zamawiający nie musi uzyskać zgody Wykonawcy  na  udział osób trzecich  biorących  odpłatnie 
udział w akcji ratowniczej na zlecenie Zamawiającego, jednakże koszty wynagrodzenia tych osób 
lub podmiotów podlegają weryfikacji przez Wykonawcę  w zakresie ich celowości  oraz wysokości.  

 
2. Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności z zastrzeżeniem ich 
włączenia do ochrony na podstawie klauzul dodatkowych:  
2.1.Wykonawca nie odpowiada  wyłącznie za szkody spowodowane przez lub wskutek: 
1) Wszelkiego rodzaju działania wojenne, konfiskaty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku akcji  

władz państwowych, 
2) Akty terroryzmu lub sabotaż (klauzula fakultatywna), strajki, zamieszki wewnętrzne i rozruchy                

z zastrzeżeniem postanowień klauzuli nr 1, 
3)  Wybuch wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami, cyklon, tajfun,  
4)  Działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne,  
5)  Utratę zysku, dochodu, 
6)   Osuwanie się ziemi, jeżeli osuwanie to związane jest z prowadzonymi robotami ziemnymi, 
7)   Szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego i geologicznego, 
8)   Działanie wirusa komputerowego (klauzula fakultatywna), 
9)  Wady produkcyjne, błędy projektowe, wady materiałowe, wady ukryte    o ile jednak w ich 

następstwie powstała szkoda niewyłączona z zakresu ubezpieczenia, wówczas Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za skutki takich zdarzeń z zastrzeżeniem postanowień klauzuli nr 2, 

10) Powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek braku dostawy lub niewłaściwych parametrów 
dostarczonej wody, gazu, elektryczności energii lub paliw oraz niewłaściwie funkcjonujących 
urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych bądź grzewczych, również spowodowane niewłaściwą 
obsługą użytkownika o ile jednak w ich następstwie powstała szkoda niewyłączona z zakresu 
ubezpieczenia, wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki takich zdarzeń                    
z zastrzeżeniem postanowień klauzuli nr 3, 

11) Powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant,  
sprzedawca lub dostawca, 

12) Spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
znanymi Zamawiającemu nieżalenie od tego czy o takich wadach usterkach wiedział 
Wykonawca, 

13) Powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku                   
z okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń                       
i eksperymentów, 

14) Będące bezpośrednim następstwem przechowywania niezgodnie z wymaganiami technicznymi 
lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, 

15) Spowodowane kradzieżą bez włamania tj. bez pokonania wymaganych zabezpieczeń przeciw 
kradzieżowych  z zastrzeżeniem  klauzuli kradzieży zwykłej (klauzula nr 4)  oraz  kradzieży 
urządzeń zewnętrznych (klauzula   nr 5), 

16) Którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu np.: 
zadrapania, wgniecenia, 

17) Szkody powstałe wskutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez 
dokonania napraw,  jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody, 

18)  Szkody powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, 
19) Koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, remontami 

lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego mienia, 
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20) Zmiany poziomu wód gruntowych, chyba, że ich poziom wzrósł wskutek powodzi lub deszczu 
nawalnego, 

21) Awarii mechanicznej, elektrycznej lub uszkodzeniu wewnętrznym w maszynie lub urządzeniu,  
o ile jednak w ich następstwie powstała szkoda niewyłączona z zakresu ubezpieczenia, 
wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki takich zdarzeń z zastrzeżeniem 
postanowień klauzuli nr 6, 

22) Zalanie od podłoża środków obrotowych lub mienia nie użytkowanego, przechowywanego                
w pomieszczeniach składowych znajdujących się poniżej poziomu gruntu, jeśli mienie to  
składowano niżej niż 10 cm nad podłogą, powyższe nie dotyczy gdy do zalania doszło  z góry      
z zastrzeżeniem postanowień klauzuli  przechowania mienia 

 
 
5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:  
1)  Budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki jak również znajdującego się w nich mienia 

oraz maszyn, urządzeń i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji lub na  złom, 
2)  Budynków, budowli, lokali  oraz znajdującego się w nich mienia będącego w trakcie budowy, 

przebudowy lub modernizacji w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku 
Dz.U. z 2003 roku Nr 207, poz. 2016 , montażu instalacji, próbnego rozruchu, testów 
poprzedzających uruchomienie przed podpisaniem przez Zamawiającego końcowego protokołu 
zdawczo odbiorczego z zastrzeżeniem postanowień zapisów klauzuli remontowo budowlanej.   

3)  Pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowi rejestracji, przyczep, naczep, ciągników, 
lokomotyw, jednostek pływających i statków powietrznych, 

4)  Gruntów, zbiorników wodnych naturalnych, wód powierzchniowych i podziemnych, pasów 
startowych, linii kolejowych, rurociągów, pirsów, doków, nadbrzeży, wałów 
przeciwpowodziowych, tam, kanałów, rowów, wykopów, 

5)  Upraw roślinnych na pniu lub innych upraw, drzew, krzaków, zwierząt i ryb, chyba, że  np. 
drzewa, krzewy i inne uprawy roślin ozdobnych zostały wliczone w wartość danego środka 
trwałego z grupy II środków trwałych, a środek ten został włączony do ubezpieczenia                     
w systemie na sumy stałe, 

6)  Budynków i lokali wyłączonych z użytkowania, chyba, że na warunkach szczególnych 
określonych  w SIWZ Zamawiający  postanowiły je ubezpieczyć, 

7)   Mienia o przekroczonym terminie ważności lub wycofanego z obrotu przed powstaniem szkody, 
8)   Wysypisk śmieci i produktów segregacji śmieci, 
9)  Czeków, weksli, kart płatniczych,  papierów wartościowych, biżuterii, metali i kamieni 

szlachetnych. 
 

4. Ubezpieczone koszty  dodatkowe: 
• Koszty określone w art. 826 KC – do wysokości  sumy ubezpieczenia mienia w którym powstała 

szkoda, 
• Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami wywozu części niezdatnych do 

użytku, składowania, utylizacji itp. – do 15 %  sumy ubezpieczenia  mienia w którym powstała 
szkoda, 

• Zamarznięcie przewodów instalacji wodno -kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub innych 
urządzeń oraz instalacji w budynkach lub na terenie posesji objętej ubezpieczeniem. 
Ubezpieczeniem objęte są  koszty wymiany  uszkodzonych części  wraz    z kosztami robocizny 
oraz kosztami rozmrożenia. Limit odpowiedzialności 100 000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia (limit ten nie ma zastosowania gdy OWU przewidują 
korzystniejsze dla Ubezpieczającego warunki ochrony lub ryzyko nie podlega wyłączeniu                   
w OWU). Z ochrony wyłączone są szkody powstałe w budynkach nie użytkowanych powyżej 3 
miesięcy  – dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego, 

• Koszty odtworzenia dokumentacji zakładowej (akt, faktur, dokumentacji archiwalnej itp.)  
uszkodzonej, zniszczonej bądź utraconej wskutek realizacji ryzyk objętych ochroną w zakresie 
kosztów robocizny  i materiałów  na ich odtworzenie oraz kosztów restytucji. Limit 
odpowiedzialności 100 000 PLN na jedno  i wszystkie zdarzenia w okresie trwania 12 
miesięcznego okresu ochrony –dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. 

• Koszty odtworzenia  dokumentacji technicznej  powierzonej Ubezpieczonemu  w ramach 
realizacji prac kontraktowych uszkodzonej, zniszczonej bądź utraconej wskutek realizacji ryzyk 
objętych ochroną  w zakresie kosztów robocizny i materiałów  na ich odtworzenie oraz kosztów 
restytucji. Limit odpowiedzialności 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
trwania 12 miesięcznego okresu ochrony. 

• Koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz  nadzoru - autorskiego,  
budowlanego, inwestorskiego – jeżeli  wymagane  są  przez  prawo  budowlane lub inne 
przepisy prawa przy odbudowie lub remoncie budynków lub budowli uszkodzonych lub 
zniszczonych na wskutek ryzyk objętych ochroną –  w ramach SU ubezpieczonego mienia, 

• Koszty usunięcia nieprzyjemnych zapachów będące wynikiem między innymi rozlania lub 
rozpylenia przez osoby trzecie różnego rodzaju substancji drażniących, usunięcie 
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nieprzyjemnych zapachów organicznych itp. zdarzeń. Podlimit odpowiedzialności 30 000 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia 

• Koszty poszukiwania na terenie budynków i posesji objętych ubezpieczeniem awarii wszelkiego 
rodzaju instalacji wraz z kosztami ich naprawy – Podlimit odpowiedzialności 60 000 PLN na 
jedno i wszystkie  zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.  

• Inne wg OWU AR Wykonawcy  
 
5. Przedmiot ubezpieczenia: 

Wszystkie składniki majątku zadeklarowane przez Zamawiającego do ubezpieczenia niezależnie 
od ich rodzaju i lokalizacji.    

 
Ryzyko powodzi 
Ubezpieczane lokalizacje nie były dotknięte szkodami powodziowymi w okresie ostatnich 30 lat do 
dnia dzisiejszego włącznie. 
 
Suma ubezpieczenia / Metoda wyceny wartości do ubezpieczenia / system ubezpieczenia 

1. Środki trwałe  z grupy I oraz II  wymienione w załączniku do SIWZ– wg wartości księgowej 
brutto / sumy stałe, 

2. Środki trwałe z grupy III – VI, VII oraz VIII – maszyny, urządzenia, wyposażenie wg 
wartości księgowej brutto/ sumy stałe, 

3. Nisko-cenne składniki mienia, wyposażenie – wg wartości księgowej brutto/pierwsze ryzyko 
4. Gotówka – wg wartości nominalnej / pierwsze ryzyko, 
5. Księgozbiór, prasa, wydawnictwa  – wg wartości księgowej brutto lub wartości wytworzenia 

(wydawnictwo)  / sumy stałe 
6. Zapasy magazynowe  – wg wartości nabycia/pierwsze ryzyko 
7. Mienie pracownicze – wg wartości rzeczywistej/pierwsze ryzyko 

 
Wypłata odszkodowania: 

1. Dla środków trwałych z grup od 1 do 8 oraz niskocennych składników mienia 
ubezpieczonych wg wartości księgowej brutto oraz odtworzeniowej w systemie na Sumy 
Stałe   wg kosztów zakupu lub odtworzenia tego samego typu mienia lub o najbardziej 
zbliżonych parametrach technicznych, konstrukcji i wyposażenia, maksymalnie do 
wysokości sumy ubezpieczenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia                      
(z uwzględnieniem limitów określonych w klauzulach  dla poszczególnych grup mienia).               
Z należnego Zamawiającemu odszkodowania wyliczonego na podstawie kosztorysu  lub 
przedstawionych faktur VAT nie potrąca się zużycie technicznego, zużycie faktyczne lub 
amortyzacji  księgowej. Wypłata odszkodowania uwzględnia podatek VAT, również                    
w sytuacji gdy wypłata następuje wg kosztorysu. Zasada proporcji nie ma zastosowania.   

2. Dla mienia i ryzyk ubezpieczonych w systemie na pierwsze ryzyko – wg wartości 
odtworzeniowej lub księgowej brutto, do wysokości przyjętego limitu odpowiedzialności.               
Z należnego Zamawiającemu odszkodowania nie jest potrącane zużycie techniczne, 
faktyczne bądź amortyzacja księgowa. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie 
odtwarzał zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego mienia, górną granicą 
odpowiedzialności Wykonawcy za powstałą szkodę w danym składniku mienia jest jego 
wartość księgowa brutto (początkowa środka trwałego). Zasada proporcji nie ma 
zastosowania. 

3. Dla gotówki  –  wg wartości nominalnej. 
4. Dla księgozbioru Biblioteki ubezpieczonych w systemie na sumy stałe  podstawą ustalenia 

wartości szkody jest wartość księgowa brutto. 
5. Zapasy magazynowe – odszkodowanie wypłacane jest  wg wartości zakupu potwierdzone 

rachunkiem lub  fakturą   oraz w przypadku Wydawnictwa Naukowych wg  wartości 
wytworzenia potwierdzonej  kalkulacją Zamawiającego.   

 
 
Górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy za ubezpieczone mienie stanowi suma ubezpieczenia  
mienia  w którym powstała szkoda z uwzględnieniem klauzul dodatkowych, 
 
Przedmiot ubezpieczania: 
 
Przedmiot ubezpieczania: 
  
Rodzaj 
ubezpieczanego 
mienia 

Suma 
ubezpieczenia 

Wartość  System 
ubezpieczenia 

Uwagi 

Budynki, budowle, 
instalacje 
inżynieryjno 

243 301 374,77 Księgowa Brutto Sumy Stałe Wg załącznika nr 1 
Grupa 1,  2 
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techniczne, place, 
drogi, chodniki 
Kotły i maszyny 
energetyczne 

342 664,56 Księgowa brutto Sumy Stałe Grupa 3 

Maszyny, 
urządzenia, aparaty 
ogólnego 
zastosowania 

      
26 851 637,95 

Księgowa Brutto Sumy Stałe Grupa 4 

Specjalistyczne 
maszyny, 
urządzenia i aparaty 

690 344,58 Księgowa Brutto Sumy Stałe Grupa 5 

Urządzenia 
techniczne 

61 087 520,98     Księgowa Brutto Sumy Stałe Grupa 6 

Środki transportowe 
(wewnętrzne) 

44 034,76 Księgowa Brutto Sumy Stałe Grupa 7 

 Narzędzia, 
przyrządy                                                                            

39 979 076,92     Księgowa Brutto Sumy Stałe  
Grupa 8 

Nisko-cenne,  
Wyposażenie 

16 187 334,00   Księgowa Brutto Na pierwsze 
ryzyko 

 

Zapasy 
magazynowe  

265 217,00  Nabycia Sumy Stałe 3 magazyny oraz 
odczynniki do badań 
naukowych 

Księgozbiór, Prasa, 
wydawnictwa  

7 030 210,77 Księgowa brutto Sumy Stałe Biblioteka Główna 

Gotówka w lokalu  
od kradzieży                
z włamaniem 

90 000 Nominalna Pierwsze 
Ryzyko 

80 000  PLN– kasa, 
10 000  PLN            
w automatach do 
sprzedaży biletów  
parkingowych  

Gotówka w lokalu  
od  rabunku oraz ryzyk 
podstawowych  

90 000 Nominalna Pierwsze 
Ryzyko 

80 000  PLN– kasa, 
10 000  PLN            
w automatach do 
sprzedaży biletów  
parkingowych  

Gotówka                      
w transporcie 

140 000 Nominalna Pierwsze 
Ryzyko 

Teren miasta  

Mienie osób trzecich  300 000  Odtworzeniowa  Pierwsze 
Ryzyko 

Niezależnie od jego 
rodzaju  

OPCJA I – 
planowany wzrost 
wartości majątku      
o nowe inwestycje  

80  000 000 Księgowa brutto  Sumy stałe 20 000 000 PLN – 
budynek 
laboratorium, 
60 000 000 PLN – 
aparatura  

 
 
5. Udział własny Zamawiającego  w szkodzie:  
     Franszyza  integralna  dla zakresu podstawowego  - 50 PLN szyby i inne przedmioty od  

stłuczenia, pozostałe szkody -  200 PLN  
     Dla poszczególnych klauzul i zapisów  z punktu 9 -  zgodnie z treścią klauzuli. W przypadku gdy 

w  danej klauzuli brak zapisu o rodzaju i wysokości zastosowanego udziału własnego , 
zastosowanie  ma franszyza  integralna  200 PLN z zakresu podstawowego.  

 
6. Okresy ubezpieczenia : 

W 3 rocznych okresach począwszy od 09.07.2019 roku 
 
7. Miejscem ubezpieczenia  mienia Zamawiającego  jest : 
1) Każda lokalizacja nazwana  i wymieniona w dokumencie ubezpieczenia w której znajdują się 

ubezpieczone środki trwałe należące do Zamawiającego - do wysokości sumy ubezpieczenia; 
2) Każda lokalizacja poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie wg faktycznej lokalizacji  

środka trwałego na terenie woj. Świętokrzyskiego - do wysokości sumy ubezpieczenia; 
3) Każda lokalizacja  do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie w celu jego 

zabezpieczenia przed szkodą lub po powstaniu szkody – do wysokości sumy ubezpieczenia,  
4) Każda lokalizacja na terenie Europy do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie w celu 

dokonania jego naprawy,  przeglądu serwisowego lub konserwacji – zarówno napraw, 
przeglądów i serwisu związanych z jego normalnym funkcjonowaniem  jak i po powstaniu 
szkody -  do wysokości 2 000 000 PLN; 
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5)  Każda lokalizacja/miejsce na terenie Europy do której zostało przemieszczone ubezpieczone 
mienie przy wykonywaniu obowiązków służbowych przez pracowników Zamawiającego – 
definicja pracownika jak  w ubezpieczeniu OC Pracodawcy – do kwoty 500 000 PLN; 

6) Każda lokalizacja/miejsce na terenie Europy do której zostało przemieszczone ubezpieczone 
mienie w związku z udziałem Zamawiającego  w targach, wystawach, pokazach, 
konferencjach, imprezach artystycznych, kulturalnych oraz sportowych – do kwoty 500 000 
PLN; 

7) Zgodnie z klauzulą nowych miejsc ubezpieczenia – do kwoty 500 000 PLN; 
8) Zgodnie z klauzulą  rozszerzenia zakresu terytorialnego na teren Unii Europejskiej – do kwoty 

500 000 PLN;  
9) Zamawiający nie ma obowiązku w przypadkach wyżej wymienionych oraz do powyższych kwot 

zawiadamiać Wykonawcy  o zmianie lokalizacji ubezpieczonego mienia. 
 
 
8. Dokumenty ubezpieczenia: 

Na każdy rodzaj ubezpieczenia wystawiany jest  odrębny dokument  poświadczający zawarcie 
umowy ubezpieczenia, dla ubezpieczeń majątkowych  AR i EEI dopuszcza się  wystawienia 
jednego dokumentu ubezpieczenia. 

 
9. Podlimity odpowiedzialności i klauzule  obligatoryjne : 

1) Kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja lub wandalizm (dotyczy wszystkich składników 
mienia za wyjątkiem ubezpieczonych w zakresie EEI oraz  gotówki) – limit  na jedno                         
i wszystkie zdarzenia  1 500 000 PLN  

2) Gotówka   w lokalu i automatach do sprzedaży biletów – zakres podstawowy, Kradzież                    
z włamaniem, rabunek – gotówka w lokalu i automatach do sprzedaży biletów,  gotówka 
rabunek w transporcie  w transporcie  - limity jak   w tabeli 

3) Uszkodzenia elementów dachu, obróbek blacharskich oraz rynien wskutek zamarzania 
i rozmarzania zalegającego śniegu dla których to szkód ustala się podlimit odpowiedzialności   
w wysokości 30 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  w okresie  12 miesięcznego 
ubezpieczenia.  

4) Szkody elektryczne zgodnie z punktem 1 ppkt. 17 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
– limit odpowiedzialności 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

5) Klauzula nr 1 - Odmiennie niż stanowi pkt 2.1.2 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
włączone zostają do ochrony szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu bezpośrednio 
wskutek strajków, zamieszek i rozruchów, przy czym przez: 

 strajk uważa się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia 
żądań   ekonomicznych lub  publicznych, 

 zamieszki uważa się gwałtowną demonstrację, nielegalne akcje grupy osób 
wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego, 

 rozruchy uważa się gwałtowne demonstracje  grupy osób, które nie mieszczą się 
w kategorii   zamieszek. 

Limit odpowiedzialności  Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem  na podstawie 
niniejszej klauzuli wynosi 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza 
redukcyjna – 200 PLN w każdej szkodzie – fakultatywnie wykonawca ma możliwość jej 
zamiany na integralną.  

6) Klauzula nr 2 - Odmiennie niż stanowi pkt 2.1.9 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
włączone zostają do ochrony szkody spowodowane bezpośrednio wadą projektową, 
materiałową, konstrukcyjną, błędami w produkcji, w tym wadami ukrytymi. Ubezpieczenie 
nie obejmuje szkód w okresie gwarancji producenta bądź dostawcy. Limit odpowiedzialności  
Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem  na podstawie niniejszej klauzuli  wynosi                  
200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna – 1000 PLN w każdej 
szkodzie – fakultatywnie wykonawca ma możliwość jej zamiany na integralną.  

7) Klauzula nr 3 - Odmiennie niż stanowi pkt 2.1.10 ubezpieczenia mienia od wszystkich  
ryzyk  włączone zostają  do ochrony szkody  powstałe wskutek braku dostawy lub 
niewłaściwych parametrów dostarczonej wody, gazu, elektryczności energii lub paliw oraz 
niewłaściwie funkcjonujących urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych bądź grzewczych, 
również spowodowane niewłaściwą obsługą użytkownika. Za szkodę objętą ubezpieczeniem 
uważa się również utratę  samego czynnika roboczego w ubezpieczonych urządzeniach 
technicznych. Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem na 
podstawie niniejszej klauzuli  wynosi  300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Wykonawcy przysługuje regres do sprawcy po wypłacie odszkodowania , gdy sprawcą szkody 
jest osoba trzecia. Franszyza redukcyjna – 1000 PLN w każdej szkodzie – fakultatywnie 
wykonawca ma możliwość jej zamiany na integralną.   

8) Klauzula nr 4 - Odmiennie niż stanowi pkt 2.1.15 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
włączone są do ochrony szkody  spowodowane kradzieżą zwykłą do kwoty 30 000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia  w okresie ubezpieczenia. Zamawiający pod rygorem utraty 
świadczenia  z niniejszego ubezpieczenia zobowiązany jest powiadomić o szkodzie 
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bezzwłocznie (nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych  od chwili powstania szkody lub 
powzięcia o niej wiadomości) policję. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód w mieniu 
stwierdzonym w trakcie inwentaryzacji. Franszyza redukcyjna – 200  PLN w każdej szkodzie 
– fakultatywnie wykonawca ma możliwość jej zamiany na integralną oraz jej zmniejszenia.  

9)  Klauzula nr 5 - Odmiennie niż stanowi pkt 2.1.15 ubezpieczenia mienia od wszystkich  
ryzyk włączone zostają do ochrony szkody  spowodowane kradzieżą wszelkiego rodzaju 
urządzeń zamontowanych na zewnątrz budynku jak również innego mienia  stanowiącego 
wyposażenie środków trwałych z grupy I, II ŚT jak również pozostałych grup ŚT                       
w szczególności IV, V, VI oraz VIII stanowiących własność Zamawiającego, pod warunkiem, 
że sprawca w celu ich kradzieży zmuszony będzie użyć narządzi.  Limit odpowiedzialności  
Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem  na podstawie niniejszej klauzuli  wynosi                   
100 000 PLN na jedno  i wszystkie zdarzenia. Franszyza redukcyjna 300 PLN w każdej 
szkodzie. 

10) Klauzula nr 6 - Odmiennie niż stanowi pkt 2.1.21 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
włączone są do ochrony szkody  powstałe wskutek awarii lub uszkodzenia w maszynach, 
urządzeniach, aparatach i sprzęcie zdatnym do użytku i użytkowanym zgodnie                            
z przeznaczeniem. Limit odpowiedzialności 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: za które na mocy przepisów prawa lub 
postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy; 
powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości 
użytkowych,   w tym kawitacji, erozji, korozji, szlamu i innych osadów, działania środków 
żrących lub starzenia się izolacji; w wymienialnych narzędziach wszelkiego rodzaju,; 
spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy 
ubezpieczenia, braku aktualnych a wymaganych przez producenta danego urządzenia 
przeglądów technicznych gdy są one przyczyną szkody. Franszyza redukcyjna – 1000 PLN w 
każdej szkodzie – fakultatywnie Wykonawca ma możliwość jej zamiany na integralną oraz jej 
zmniejszenia. 

11) Klauzula regresowa – regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy po wypłacie 
odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Zamawiającego 
(osoba fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania) oraz osób za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność na podstawie 
art. 430 K.C. i osób zatrudnionych  na umowach cywilno-prawnych z wyjątkiem szkód 
wyrządzonych przez te osoby umyślnie. 

12) Klauzula  akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych   - Wykonawca 
akceptuje jako zgodne ze swoimi OWU AR posiadane przez Zamawiającego zabezpieczenia 
antykradzieżowe budynków w których znajduje się ubezpieczone mienie:   drzwi zewnętrzne 
do budynku w których znajduje się ubezpieczone mienie powinny spełniać następujące 
warunki: powinny być w należytym stanie technicznym, prawidłowo osadzone    i zamknięte 
tak aby utrudnić dostęp dla osób trzecich w taki sposób aby wejście było możliwe jedynie 
przy użyciu narzędzi lub siły fizycznej oraz posiadać minimum dwa zamki wielo zastawkowy 
lub jeden zamek o podwyższonej odporności na włamanie, okna do których jest dostęp                   
z parteru lub przybudówek winny być w należytym stanie technicznym, prawidłowo osadzone 
i zamknięte tak aby utrudnić dostęp dla osób trzecich w taki sposób aby wejście było możliwe 
jedynie przy użyciu narzędzi lub siły fizycznej bez obowiązku montowania w nich krat, szyb     
o podwyższonej odporności na włamanie lub rolet antywłamaniowych. Przy ustanowionym 
dozorze lub czynnym alarmie przeciw włamaniowym dopuszcza się w drzwiach zewnętrznych 
jeden zamek wielozastawkowy, elektroniczny, lub z certyfikatem. Brak obowiązku 
montowania w oknach  krat, szyb o podwyższonej odporności na włamanie lub rolet 
antywłamaniowych. 

13) Klauzula wypłata odszkodowania: Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej 
brutto oraz odtworzeniowej  w systemie na Sumy Stałe lub Pierwsze Ryzyko wypłata 
odszkodowania nastąpi  wg kosztów zakupu lub odtworzenia tego samego typu mienia lub              
o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, konstrukcji i wyposażenia, wydajności, 
maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego 
mienia (z uwzględnieniem klauzul dodatkowych). Za Szkodę uważa się również utratę 
samego czynnika  roboczego instalacji i urządzeń technicznych  wskutek ryzyk nie 
wyłączonych w niniejszej SIWZ. Od należnego Zamawiającemu odszkodowania wyliczonego 
na podstawie kosztorysu  lub przedstawionych faktur nie potrąca się zużycie technicznego, 
zużycie faktyczne lub amortyzacji  księgowej.  Zamawiający  może  zastąpić  zniszczone, 
uszkodzone bądź utracone  mienie  bez  obowiązku  zachowania  typu, modelu, parametrów  
technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie                             
i  ekonomicznie  nieuzasadnione -  do wysokości sumy ubezpieczenia mienia w którym 
powstała szkoda. W przypadku szkody całkowitej w mieniu ubezpieczonym w wartości  
księgowej brutto Zamawiający nie ma obowiązku odtwarzania mienia. W przypadku 
nieodtwarzania zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego mienia ubezpieczonego                      
w wartości odtworzeniowej  górną granicą odpowiedzialności Wykonawcy za powstałą szkodę 
jest wartość księgowa brutto (początkowa) środka trwałego w którym powstała szkoda lub 
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wartość rzeczywista – wypłata dotyczy wyższej z kwot – Wykonawca może zgodzić się 
poprzez przyjęcie  klauzuli fakultatywnej, by pomimo braku odtworzenia wypłacić 
odszkodowanie w wartości odtworzeniowej .  

14) Klauzula szkód seryjnych: wszystkie szkody powstałe w skutek jednego zdarzenia 
szkodowego niezależnie od ich ilości, traktowane są jako jedno zdarzenie (dotyczy również 
ochrony w ramach klauzul dodatkowych) i jakiekolwiek przewidziane franszyzy oraz udziały 
własne w przypadku szkody seryjnej będą potrącone wyłącznie jednokrotnie. 

15) Klauzula szkód estetycznych ( graffiti): Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody 
estetyczne polegające na pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, 
umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych na ubezpieczonym mieniu  przez osoby 
pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym. Ubezpieczonym mieniem jest każdy 
składnik mienia stanowiący własność Zamawiającego lub ubezpieczony jako mienie osób 
trzecich. Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem  na podstawie 
niniejszej klauzuli  wynosi 40 000 PLN na jedno  i wszystkie zdarzenia w okresie  trwania 12 
miesięcznego okresu ubezpieczenia.  

16) Klauzula szkód w mieniu od stłuczenia:  Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szyby    
i inne elementy od stłuczenia rozbicia lub pęknięcia - oszklenia wewnętrzne  i zewnętrzne              
w tym szyby okienne, drzwiowe i elewacyjne, elementy szklane lub z innych materiałów,            
w panelach  solarnych i fotowoltaicznych,  oszklenie meblowe, szyby gablot reklamowych, 
kontuarów, rurki neonowe, tablice świetlne, szyldy, transparenty, wykładziny szklane                      
i kamienne, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach z kosztami ustawienia 
rusztowań  lub zwyżek w celu demontażu i montażu uszkodzonego mienia  – Limit 
odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem  na podstawie niniejszej 
klauzuli  wynosi 100 000 PLN na jedno  i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego 
okresu ubezpieczenia.  

17) Szkody spowodowane przez przesiąkającą do piwnic budynku wodę gruntową, której poziom 
podniósł się wskutek opadów deszczu nawalnego, powodzi lub topnienia śniegu – Limit 
odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ubezpieczeniem  na podstawie niniejszej 
klauzuli  wynosi  100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego 
okresu ubezpieczenia.  

18) Szkody w mieniu pracowniczym – suma ubezpieczenia 20 000 PLN , limit na jedną osobę              
1 000 PLN, system ubezpieczenia Pierwsze ryzyko, wypłata odszkodowania w wartości 
rzeczywistej – obejmuje wszystkie rodzaje mienia,  

19) Rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na 
teren Unii Europejskiej: Zakres ochrony ubezpieczonego  mienia od wszystkich ryzyk   
zostaje rozszerzony poza miejscem ubezpieczenia  na teren Unii Europejskiej, z włączeniem 
szkód w transporcie, bez względu na jego rodzaj. Zakres ochrony obejmuje również 
zaginięcie gdy ubezpieczony sprzęt został powierzony  profesjonalnemu przewoźnikowi przy 
transporcie lotniczym lub lądowym. Maksymalna suma ubezpieczenia  sprzętu podlegającego 
ochronie na podstawie niniejszej klauzuli w systemie na Pierwsze ryzyko wynosi 500 000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.                  
W przypadku  kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu z pojazdu, odpowiedzialność 
Wykonawca istnieje tylko  wtedy  gdy:  

a) pojazd  posiada  trwałe  zadaszenie  (jednolita  trwała  konstrukcja), 
b) w trakcie postoju pojazdu został on prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące 

zamki oraz włączony    został sprawnie działający system alarmowy. 
     c)   sprzęt  pozostawiony w pojeździe bez dozoru umieszczony był w bagażniku.  

Zamawiający nie jest zobowiązany dostarczyć Wykonawcy odrębnego wykazu mienia 
podlegającego ubezpieczeniu na podstawie niniejszej klauzuli.  

20)   Klauzula  automatycznego  pokrycia  nowo  nabytego  mienia– ochrona  
ubezpieczeniowa udzielana na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje 
automatycznie nieruchomości  i  ruchomości, zakupione  wybudowane lub  przejęte  przez  
Zamawiającego    lub  znajdujące  się  pod  jego  kontrolą,  w  miejscu  ubezpieczenia  do  
limitu  rocznego   w   wysokości   20 %  łącznej  sumy  ubezpieczenia. Odpowiedzialność  
Wykonawcy  za  szkody   rozpoczyna  z  chwilą   przejścia  ryzyka  na  Zamawiającego 
związanego  z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą mienia/rzeczy.    W przypadku 
mienia ruchomego chwilą przejścia ryzyka na Zamawiającego jest dostarczenie mienia do 
lokalizacji objętej ubezpieczeniem, w przypadku nowo wybudowanych lub 
zmodernizowanych budynków i instalacji inżynieryjno-technicznych protokół odbioru od 
generalnego Wykonawcy. Za wzrost majątku do 20% SU z początku okresu ubezpieczenia 
zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie  składki -  składka  za  mienie nabyte 
przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia   będzie  naliczana  wg  stawki z oferty przy  
zastosowaniu  zasady    „ pro  rata  temporis”  liczonej w pełnych miesiącach udzielanej 
ochrony z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży lub 
pomniejszeniem wartości środków trwałych tj. zbilansowaniem składki należnej Wykonawcy  
z przysługującej Zamawiającemu za niewykorzystany okres ubezpieczenia o jakim mowa    
w art. 813  1 kodeksu cywilnego.   Rozliczenie składki za udzielaną ochronę 
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ubezpieczeniową nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy 
ubezpieczenia. Termin ten na wniosek Zamawiającego lub jego Pełnomocnika może zostać 
przedłużony – nie więcej jednak niż o 30 dni.  

21) Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu: Wykonawca obejmuje ochroną 
szkody powstałe podczas transportu na poniższych warunkach: Przedmiotem ubezpieczenia 
są szkody w ubezpieczonym mieniu podczas transportu wykonywanego przez 
Zamawiającego  jego pojazdami służbowymi, prywatnymi pojazdami pracowników lub 
przez przewoźników zawodowych. Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie 
przewożonych rzeczy wynikłe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych                     
i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń. Limit odpowiedzialności Wykonawcy za 
szkody objęte ochroną wynosi 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 
miesięcznego ubezpieczenia. Za początek transportu uważa się moment przejęcia 
ubezpieczonego mienia do rozpoczynającego się bezpośrednio po tym transportu,   a za 
koniec transportu – wydanie mienia w miejscu docelowym. Ubezpieczeniem zostaje objęty 
także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia powstałe w czasie operacji 
załadunkowych lub wyładunkowych. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych 
na skutek: złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu 
przedmiotu ubezpieczenia; nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy  narkotykami, po użyciu 
których prowadzenie środka transportu jest niedozwolone lub niewskazane. Ochrona nie 
obejmuje szkód powstałych wskutek niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego 
rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia gdy czynności te wykonywali 
pracownicy zamawiającego. Zakres ubezpieczenia  zostaje rozszerzony o szkody powstałe                                
w przewożonym ładunku podczas parkowania (postoju, zatrzymania) środka transportu 
wraz z ładunkiem: 

a) na parkingu strzeżonym 
b) na znajdujących się na trasie przewozu parkingach dla samochodów ciężarowych 
c) na całodobowej stacji benzynowej – w celu pobrania paliwa, czynności bytowych lub 

odpoczynku koniecznego dla przestrzegania  przepisów o czasie pracy kierowców 
d) przy urzędzie celnym, przejściach granicznych, terminalach promowych 
e) w miejscach wskazanych przez upoważnione służby np. policja 
f) w wyznaczonych przez odbiorców lub nadawców miejscach postojowych  
g) podczas czynności związanych z dostawą/odbiorem ładunku, 
h) w miejscach innych niż wymienione powyżej w następujących przypadkach: 

• wypadek środka transportu, 
• udzielenie pomocy ofiarom wypadku drogowego 
• awaria eksploatacyjna środka transportu i/lub jego wyposażenia uniemożliwiająca 

dowiezienie przesyłki do miejsca przeznaczenia  
• nagłe zachorowanie kierowcy uniemożliwiające dalszą podróż 
• nagłe pogorszenie się warunków pogodowych  w sposób uniemożliwiający 

kontunuowanie przewozu 
• wykonywanie poleceń policji lub innych uprawnionych służb  
• załatwienie formalności związanych z przewozem przesyłki na granicy, urzędzie 

celnym, terminalach portowych 
Opuszczając pojazd kierowca zobowiązany jest zabrać z pojazdu dokumenty przewozowe 
zamknąć pojazd oraz uruchomić zamontowane w nim zabezpieczenia przeciw kradzieżowe. 
Przy szkodach wyrządzonych przez przewoźników zawodowych roszczenie o naprawienie 
szkody będzie kierowane bezpośrednio do przewoźnika lub jego ubezpieczyciela z OCP.  

22) Klauzula przechowywania mienia – Z odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są 
szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża w pomieszczeniach usytuowanych 
poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na podłodze lub 
podstawie niższej niż 10 cm, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie 
bezpośrednio z góry oraz w mieniu przechowywanym okazjonalnie, nie dłużej jednak niż 14 
dni.  

23) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – do ogólnej sumy ubezpieczenia budynków             
i instalacji inżynieryjno technicznych ustalonej wg wartości początkowej środka trwałego 
(Księgowej Brutto) w systemie na sumy stałe, zostaje włączona kwota przezornej sumy 
ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości  2 000 000 PLN na jedno                  
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  która  w przypadku szkody służyć 
będzie do wyrównania różnicy między sumą ubezpieczenia mienia w którym powstała 
szkoda a wartością szkody wyliczoną na podstawie kosztorysu. Limit odpowiedzialności 
każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone z tego tytułu odszkodowanie. Maksymalna 
wysokość odszkodowania wyliczonego w ten sposób nie może przekroczyć wartości 
odtworzeniowej mienia w którym powstała szkoda.  

24) Klauzula kosztów ponownego napełniania automatycznych urządzeń gaśniczych. 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o koszty ponownego napełnienia 
automatycznych urządzeń gaśniczych, zlokalizowanych w serwerowni. Koszty ponownego 
napełnienia automatycznych urządzeń gaśniczych ubezpiecza się – do sumy wynoszącej 
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25 000 PLN na jedno i 50 000 PLN wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie 
ubezpieczenia (suma ubezpieczenia na pierwsze ryzyk), pod warunkami, iż: 
 użycie urządzeń gaśniczych zapobiegło powstaniu szkody z powodu pożaru, albo 
 utracono czynniki gaśnicze w wyniku fałszywego alarmu, który był rezultatem zadziałania 

czujek przeciwpożarowych lub zdarzeniem wadliwości urządzeń przeciwpożarowych lub 
gaśniczych.  

25)  Klauzula – szkody w wartościach niematerialnych i prawnych – ustala się, że  
z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 
zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku zniszczenia lub utraty dokumentów licencji  
lub jej nośnika, pod warunkiem, że zapis w umowie licencyjnej przewiduje jej wygaśnięcie w 
przypadku braku dokumentu lub utraty nośnika. Licencje powinny być zabezpieczone przed 
zniszczeniem oraz przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający 
dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 70 000 PLN. 

26) Klauzula katastrofy  budowlanej - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień SIWZ i OWU strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte 
zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, 
niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny 
pierwotnej.  Poza pozostałymi niezmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi     
w OPZ , niniejsza klauzula nie obejmuje szkód  w obiektach: 

 nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru; 
 położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych                 

w rozumieniu  prawa górniczego; 
 użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. 
Limit odpowiedzialności 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, 

27) Klauzula - kosztów dodatkowych w następstwie szkody rzeczowej: Ubezpieczeniem 
na warunkach niniejsze klauzuli  zostają dodatkowo objęte, do maksymalnej wysokości                   
3 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia ponad sumę ubezpieczenia wymienioną                 
w dokumencie ubezpieczenia dla wszystkich lokalizacji objętych ochroną ubezpieczeniową, 
niezbędne, rozsądne oraz celowe koszty dodatkowe, które Ubezpieczający jest zmuszony 
ponieść bezpośrednio w konsekwencji zaistniałej straty lub szkody w ubezpieczonym mieniu: 

a) Koszty poniesione w związku  z akcją ratowniczą o jakiej mowa w art. 826 Kodeksu 
Cywilnego w tym koszty restytucji, 

b) Koszty poniesione w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami 
rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub 
utylizacją; dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty demontażu                     
i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie 
są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy,  

c) Związane z ratowaniem mienia, inne niż określone w punkcie a (np. dozór mienia, opłaty za 
przechowanie),  

d) Koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji  oraz pokrycie kosztów wynajmu lokalizacji 
zastępczej, 

e) Zwiększone koszty pracy urządzeń  lub koszty wynajmu urządzeń zastępczych które zostały 
uszkodzone bądź zniszczone wskutek ryzyk objętych ochroną, 

f) Wszystkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy  w godzinach nadliczbowych, 
nocnych i dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego na terenie kraju,               

g) Koszty wykonania dokumentacji projektowej i nadzoru nad prowadzonymi pracami w związku 
z odbudową lub remontem , jeżeli Ubezpieczony zobowiązany jest je ponieść zgodnie                 
z obowiązującymi przepisami prawa; z zastrzeżeniem, że koszty te pokrywane są                         
w odniesieniu do mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej  lub księgowej brutto.    

h) Inne koszty poniesione przez Ubezpieczającego w sposób rozsądny i zasadny w celu 
kontynuowania działalności z wyłączenie kosztów związanych z  wynagrodzeniem własnych 
pracowników w ramach umów o pracę zawartych przed powstaniem szkody.  

28) Klauzula aktów terroryzmu – Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub 
zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w następstwie aktów terroru lub sabotażu. 
Definicja aktów terroru  wg OWU AR Wykonawcy. Limit odpowiedzialności: 5 000 000 PLN 
na jedno  i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna: 5 % wartości 
szkody, nie mniej niż 1000,00 PLN i nie więcej niż 50 000 PLN 

 
OPCJA II: 
Zamawiający ma prawo w zakresie ryzyk objętych ochroną w ubezpieczeniu mienia od wszystkich 
ryzyk, ubezpieczyć mienie stanowiące własność Zamawiającego (ubezpieczone w lokalizacjach PŚk) 
na terenie dowolnej lokalizacji na i terenie poza granicami RP, po warunkiem jednak, że lokalizacja 
w której znajdować się będzie mienie, spełniać będzie podstawowe wymogi   w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej oraz przeciw kradzieżowej. Zamawiający zobowiązany jest poinformować  
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Wykonawcę   o nowej lokalizacji w której znajduje się mienie w ciągu 14 dni od daty w której 
doszło do jego przemieszczenia. Z tytułu zmiany lokalizacji nie będzie pobierana dodatkowa 
składka. Dotyczy mienia o wartości jednostkowej przekraczającej 2 000 000 PLN.  
 
W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać stawki za ubezpieczenie poszczególnych grup 
środków trwałych  z  uwzględnieniem w stawce kosztu klauzul dodatkowych – gdy są wymienione 
w formularzu ofertowym, gdy nie są wymienione stawkę za ich ubezpieczenie wliczyć  do stawki za 
ubezpieczenie budynków i mienia ruchomego.   
 
Brak przyjęcia któregokolwiek z powyższych zapisów powoduje odrzucenie oferty. 
 
Dane do oceny ryzyka -  stan na dzień 31.12.2018 – zamawiający  nie ma obowiązku 
informowania o zmianie wyszczególnionych poniżej danych do oceny ryzyka w trakcie 
trwania umowy: 
Budynki – konstrukcja:     
Budynek centrum  laserowych technologii metali:  ściany cegła i żelbet,   konstrukcja  dachu  
drewniana,  poszycie  dachu     z papy  termo zgrzewalnej. 
Pozostałe  budynki: ściany nośne cegła, pustak  lub  płyty  żelbetowe,  stropy  monolityczne 
betonowe lub płyty  typu  ŻERAŃ,  dachy -  betonowe  płyty  stropowe lub blacha,  poszycie dachu 
– papa termo zgrzewalna na stropodachu lub blacha na więźbie drewnianej. 
 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe w  budynkach o największej wartości : 
 

Lp. Nr 
inwent. Nazwa Lokalizacja  Rodzaje zabezpieczeń 

Przeciwpożarowych *  

1. 
8000 Budynek Dydaktyczny „B” Al. Tysiąclecia PP 7 System SAP z powiadom. PSP, HW, HZ 

gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku  

2. 
8001 Budynek Dydaktyczny „A” Al. Tysiąclecia PP 7 System SAP z powiadom. PSP, HW, HZ 

gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku 

3. 
8002 Budynek Dydaktyczny „D” Al. Tysiąclecia PP 7 System SAP z powiadom. PSP, HW, HZ 

gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku 

4. 
8003 Budynek Dydaktyczny „C” Al. Tysiąclecia PP 7 System SAP z powiadom. PSP, HW, HZ 

gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku 

5. 
8004 Bud. poligrafii  (Budynek. 

S-1) 
ul. Studencka  System SAP z powiadom. PSP, HZ 

gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku 

6. 8012 Budynek Labolatoryjno-
Warsztatowy 

ul. Studencka HZ, gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku 

7. 
8014 Budynek hala w Dąbrowie ul. Warszawska 430 HW, HZ- w ul. Barczańskiej, gaśnice 

proszkowe w ilości zgodnej z instrukcjami 
BP dla budynku 

8. 
8015 Dom Studenta Nr 1 

„FILON” 
Al. Tysiąclecia PP 17b System SAP z powiadom. PSP, HW, HZ 

gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku  

9. 
8016 Dom Studenta Nr 2 

„LAURA” 
Al. Tysiąclecia PP 17a System SAP z powiadom. PSP, HW, HZ 

gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku 

10. 
8017 Dom Studenta Nr 3 

„BARTEK” 
Al. Tysiąclecia PP 11 System SAP z powiadom. PSP, HW, HZ 

gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku 

11. 
8018 Dom Studenta Nr 4 

„ASYSTENT” 
Al. Tysiąclecia PP 19 System SAP z powiadom. PSP, HW, HZ 

gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku 

12. 8021 Centrum Laserowych 
Technologii Metali ul. Solidarności 21 HW, HZ, gaśnice proszkowe w ilości 

zgodnej z instrukcjami BP dla budynku 

13. 8022 Stołówka Studencka Al. Tysiąclecia PP 21 HW, HZ, gaśnice proszkowe w ilości 
zgodnej z instrukcjami BP dla budynku 

14. 8061 Hala Labolatoryjna CLTM 
Serwerownia, łącznik HC ul. Solidarności 21 Stałe urządzenie gaśnicze 

15. 8063 Budynek admini.- dydakt. 
CLTM ul. Solidarności 21 HW, HZ, gaśnice proszkowe w ilości 

zgodnej z instrukcjami BP dla budynku 

16. 
8072 Dom Studenta Nr 6 

„MIMOZA” 
Al. Tysiąclecia PP 15 System SAP z powiadom. PSP, HW, HZ 

gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku 

17. 
8073 Biblioteka Główna (BG) Al. Tysiąclecia PP 7 System SAP z powiadom. PSP, HW, HZ 

gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku 
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18. 
8083 Dom Studenta  

Nr7„PROTON” 
Al. Tysiąclecia PP 13 System SAP z powiadom. PSP, HW, HZ 

gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku 

19. 8084 Hala Dydaktyczno 
Sportowa 

Al. Tysiąclecia PP 7 Instalacja oddymiania, HW, HZ 
gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku 

20. 
8085 BUDYNEK-AULA GŁÓWNA  

Al. Tysiąclecia PP 7 System SAP z powiadom. PSP, HW, HZ 
gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku 

21. 
7479 

Energis Budynek Dyd.-
Lab. 

Al. Tysiąclecia PP 7 System SAP z powiadom. PSP, HW, HZ 
gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku 

22. 

 
Ośrodek Architektury 
 i Humanistyki  

Sandomierz, ul. 
Mariacka 6 

System SAP z powiadom. administratora, 
HW, HZ, 
gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z 
instrukcjami BP dla budynku 
 

*np. Hydranty wewnętrzne(HW- DN 25 i DN50), hydranty zewnętrzne(HZ- DN50 w normatywnych 
odległościach), gaśnice proszkowe w ilości zgodnej z instrukcjami Bezpieczeństwa Pożarowego(BP) 
dla poszczególnych budynków, sygnalizacja alarmu ppoż. z powiadomieniem PSP lub ochrony 
 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe w pozostałych budynkach -  gaśnice i inne  środki w ilości zgodnej           
z instrukcjami Bezpieczeństwa Pożarowego(BP)  
 
Serwerowania – system gaszenia gazem  
 
Lokalizacja budynków: 
1. Kompleks  budynków  położony  w Kielcach  pomiędzy  ulicami:  Aleja  Solidarności, 
Tysiąclecia  Państwa  Polskiego,  Warszawską   oraz  Studencką:  
Zabudowa  zwarta: 
Budynki  dydaktyczne A + B + C + D + Biblioteka (połączone łącznikami o dł. 30mb ) + budynek 
Dydaktyczno-Laboratoryjny ENERGIS + Aula Główna  
Budynki garażu + budynek Laboratoryjno Administracyjny  
Obiekt  dydaktyczny E + kotłownia 
Pozostałe  obiekty  wolno stojące  
Otoczenie: 
Od  strony  północnej – centrum  handlowe  „Galeria  Echo „   
Od  strony  południowej -  ulica  Tysiąclecia Państwa Polskiego 
Od  strony  wschodniej – ulica  Aleja  Solidarności  / 2 pasmowa / 
Od  strony  zachodniej  - ulica  Warszawska / 2 pasmowa /  
 
2. Kompleks  budynków  w  Kielcach  przy  ulicy  Warszawska 430:  
Obiekty  wolno stojące 
Otoczenie: 
Od  strony  północnej – za ulicą Barczańską   las  
Od  strony  południowej – salon  samochodowy 
Od  strony  zachodniej – trasa Kielce – Warszawa 
Od  strony  wschodniej – zabudowa jednorodzinna, 
Wynajem części Budynków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   
 
Obiekty PŚk w ciągu ostatnich lat gruntownie zmodernizowano. Wymianie uległy wszystkie 
instalacje wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, podzielenie budynków na strefy pożarowe, 
wykonano prace budowlane wewnętrzne, wymiana poszyć dachów, montaż systemów ochrony 
przeciwpożarowej.  
 
Wszystkie obiekty Zamawiającego  mają aktualne zezwolenia na użytkowanie, aktualne wszystkie 
przeglądy o jakich mowa w art. 62 ust. 1 Ustawy prawo budowlane, aktualne przeglądy instalacji 
podlegających aprobacie technicznej UDT.  
 
Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe: 
 
Budynki posiadają dozór całodobowy pracowników PŚk, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, część 
pomieszczeń posiada alarm przeciw kradzieżowy – inne informacje o zabezpieczeniach nie będą 
udzielane. Majątek chroniony jest ponad standard określony w klauzuli akceptacji zabezpieczeń.  
 
Szkodowość: zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ 
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V. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
  

5.1. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych: 
Zakres  usługi ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  obejmuje wszystkie 
szkody spowodowane   utratą, uszkodzeniem, lub zniszczenie ubezpieczonego mienia   na  wskutek  
zdarzeń  losowych.  Ubezpieczenie obejmuje  w szczególności szkody spowodowane przez lub 
wskutek :  
1) Ogień/Pożar – niezależnie od przyczyny, osmalenie, przypalenie,  dym i sadzę (niezależnie od 

miejsca ich powstania), wybuch, eksplozja, implozja, uderzenia pojazdu  lądowego, upadek 
statku powietrznego jego części, ładunku lub zrzutu paliwa, huragan, tornado,  deszcz nawalny, 
grad, napór/ciężar śniegu i lodu działający na przedmiot ubezpieczenia lub zawalenie się pod 
wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na przedmiot ubezpieczenia, trzęsienie 
ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, upadek drzew, budynków lub budowli na 
przedmiot ubezpieczenia, zalanie: (awaria lub wadliwe działanie urządzeń wodno 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń znajdujących się wewnątrz lub na 
zewnątrz ubezpieczonych budynków, cofnięcie się wody lub ścieków z własnej lub publicznej 
kanalizacji, zalanie mienia przez osoby trzecie, nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów 
urządzeń wodno kanalizacyjnych, uruchomienia  automatycznej instalacji gaszenia pożaru, 
zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu, gradu lub lodu w 
tym znajdującego się na dachach budynków w sytuacji gdy nie jest ono spowodowane złym 
stanem technicznym dachu), pary wodnej i cieczy w innej postaci, wilgoć,  uderzenie fali 
dźwiękowej oraz powodzi (rozumianej min. jako szkoda spowodowana przez wody stojące lub 
płynące, deszcz nawalny, gwałtowne roztopy śniegu ). 

2) Prowadzonej akcji ratowniczej, gaśniczej lub ewakuacji; 
3) Wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe które wystąpiły po zakończeniu  

gwarancji producenta, 
4) Niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność , niezręczność, upuszczenie lub upadek sprzętu, 

zaniedbanie, błędną obsługę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu przez osoby trzecie, 
5) Wszelkie szkody elektryczne spowodowane zwarciem, przepięciem, za wysokim lub zbyt niskim 

przepięciem, bezpośrednim i pośrednim wyładowaniem atmosferycznym i jego następstwami, 
indukcją  itp. 

6) Kradzieżą z włamaniem gdy mienie jest zabezpieczone zgodnie z klauzulą zabezpieczeń, 
rabunkiem, dewastację lub wandalizmem, graffiti oraz kradzieżą urządzeń zamontowanych na 
zewnątrz budynków, pod warunkiem jednak, że sprawca kradzieży musi użyć narzędzi; 

7) Powstałe w ubezpieczonym mieniu  wskutek awarii lub wadliwego działania systemów 
pomocniczych lub zasilających  tj.  urządzeń niezbędnych do zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania ubezpieczonych przedmiotów: urządzeń  klimatyzacyjnych, zastępczych źródeł 
energii (UPS) – przetwornic częstotliwości, zapasowych jednostek prądotwórczych , jak również 
inny sprzęt, dzięki któremu urządzenia elektroniczne gotowe są do pracy. 

8) Inne  szkody niż powyższe nie wyłączone  w akceptowanych przez Zamawiającego wyłączeniach 
odpowiedzialności  

 
5.2. Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności:  
1. Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez: 
1) wszelkiego rodzaju działania wojenne, konfiskaty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku akcji 

władz państwowych, 
2) akty terroryzmu, sabotaż, strajki, zamieszki wewnętrzne i rozruchy – objęte ochroną do limitu 
określonego w SIWZ 
3) wybuch wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami, cyklon, tajfun,  
4) działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne, 
5) umyślne działanie lub zaniechanie lub rażące niedbalstwo  Zamawiającego, przy czym za winę 

osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osoba prawna należy rozumieć winę 
osób reprezentujących Zamawiającego.  

6) utratę zysku, dochodu. 
7) osuwanie się ziemi, jeżeli osuwanie to związane jest z prowadzonymi robotami ziemnymi, 
8) szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego, 
9) działanie wirusa komputerowego, ponad limit określony obligatoryjnie i przyjęty fakultatywnie; 
2. Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody: 

a) powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, 
sprzedawca lub dostawca, 

b) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 
znanymi Zamawiającemu nieżalenie od tego czy o takich wadach usterkach wiedział 
Wykonawca, 

c) powstałe w czasie naprawy wykonywanej przez podmioty zewnętrzne oraz podczas prób (za 
wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi przeglądami i badaniami 
eksploatacyjnymi).  

d) będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie  
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z wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, 
e) spowodowane kradzieżą bez włamania tj. bez pokonania wymaganych zabezpieczeń 

przeciw kradzieżowych  określonych w OPZ  oraz z zastrzeżeniem  klauzuli kradzieży 
zwykłej, 

f) którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu np.: 
zadrapania, wgniecenia, 

h) szkody powstałe wskutek eksploatacji przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu 
 szkody, bez dokonania napraw , jeżeli niewykonanie napraw miało wpływ na 
 powstanie drugiej szkody, 

i) szkody powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, 
j) koszty poniesione przez Ubezpieczającego w związku z konserwacją, modernizacją, 

remontami lub naprawami gwarancyjnymi ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, 
 
3.  Ubezpieczenie nie obejmuje części materiałów, które z uwagi na swoja funkcje  lub warunki 

pracy ulęgają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 
takich jak: tonery, wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy barwiące, 
filmy, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, bezpieczniki, żarówki, baterie jednorazowe, 
filtry. 

 
5.3. Zastrzeżenie do OWU sprzętu elektronicznego od  wszystkich ryzyk  Wykonawców: 

• Zakres ubezpieczenia wymieniony w niniejszym ubezpieczeniu jest zakresem 
obligatoryjnym niezależnie od treści OWU Wykonawcy. 

• Dopuszcza się możliwość stosowania „klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu 
dotyczącego obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu, przy czym 
jednocześnie uzgadnia się, że Zamawiający może dokonywać czynności konserwacyjnych 
albo przez własny personel albo przez służby zewnętrzne. 

• Włączenie w umowie ubezpieczenia  odpowiedzialności za mienie tymczasowo składowane, 
i  czasowo wyłączone z eksploatacji- nie dłużej jednak niż 6 miesięcy oraz od czasu 
dostawy do włączenia go do eksploatacji – dla obu rozszerzeń  do wysokości sumy 
ubezpieczenia mienia   w którym powstała szkoda. 

 
5.4. Rodzaj udziału własnego w szkodzie: 

  Dla szkód w sprzęcie elektronicznym o wartości jednostkowej do 10 000 PLN udział własny 
zniesiony,  

 Dla szkód w sprzęcie elektronicznym o wartości jednostkowej powyżej 10 000 PLN udział 
własny  250 PLN w każdej szkodzie,  

 
5.5. Przedmiot ubezpieczenia:  
Stacjonarny sprzęt komputerowy , komputery przenośne, aparaty fotograficzne, projektory 
multimedialne,  drukarki  komputerowe,   kserokopiarki,   telefaksy, serwery,  urządzenia sieciowe,  
przełączniki sieciowe, centrale telefoniczne, oprogramowanie, aparatura kontrolna, monitoring, 
aparatura naukowo badawcza z grup ŚT od 4 do 6, 8, nisko cennych ŚT i wyposażeniu.  
 
Płatność składki – 4 równe kwartalne raty  w  każdym roku obowiązywania umowy, 1 rata płatna      
w ciągu 14 dni od terminu wskazanego w SIWZ jako początek ubezpieczenia w danym okresie 
umowy. 
 
5.6. Okresy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy: w trzech 12 miesięcznych okresach 

ubezpieczenia począwszy od 09.07.2019 
 
5.7. Ubezpieczone koszty: 

a) Koszty określone w art. 826 KC – do wysokości  sumy ubezpieczenia, 
b) Koszty  uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – do 10  % sumy ubezpieczenia 
uszkodzonego bądź zniszczonego  mienia, 
c) Koszty  pracy  w godzinach nadliczbowych, godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, 
ekspresowego transportu ( w tym frachtu lotniczego na terenie RP oraz Zagranicy ), przyjazdu 
techników oraz ekspertów z RP. Limit odpowiedzialności  200 000 PLN w okresie trwania 12 
miesięcznego okresu ochrony.  
d) Koszty transportu, cła, podatku w tym VAT, opłat celnych, uruchomienia, oprogramowania 
– w sumie ubezpieczenia  

 
5.8. Miejscem ubezpieczenia   sprzętu elektronicznego  Zamawiającego  jest : 

a) Każda lokalizacja nazwana  i wymieniona w dokumencie ubezpieczenia w której znajduje 
się ubezpieczony sprzęt elektroniczny należące do Zamawiającego - do wysokości sumy 
ubezpieczenia; 
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b) Każda lokalizacja poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie wg faktycznej 
lokalizacji  sprzętu elektronicznego na terenie woj. Świętokrzyskiego - do wysokości sumy 
ubezpieczenia; 

c) Każda lokalizacja  do której został przeniesiony ubezpieczony sprzęt  w celu jego 
zabezpieczenia przed szkodą lub po powstaniu szkody – do wysokości sumy ubezpieczenia,  

d) Każda lokalizacja na terenie Europy do której został przeniesiony ubezpieczony sprzęt                   
w celu dokonania jego naprawy,  przeglądu serwisowego lub konserwacji – zarówno 
napraw, przeglądów i serwisu związanych z jego normalnym funkcjonowaniem  jak i po 
powstaniu szkody -  do wysokości 2 000 000 PLN; 

e) Każda lokalizacja/miejsce na terenie Europy do której został przemieszczony sprzęt                          
w związku z udziałem Zamawiającego  w targach, wystawach, pokazach, konferencjach, 
imprezach artystycznych, kulturalnych oraz sportowych – do kwoty 500 000 PLN; 

f) Zgodnie z klauzulą nowych miejsc ubezpieczenia – do kwoty 500 000 PLN; 
g) Zgodnie z klauzulą  rozszerzenia zakresu terytorialnego na teren RP, Europy oraz całego 

Świata Unii Europejskiej – do kwot jak w klauzulach;  
h) Zamawiający nie ma obowiązku w przypadkach wyżej wymienionych oraz do powyższych 

kwot zawiadamiać Wykonawcy  o zmianie lokalizacji ubezpieczonego mienia. 
 
 
5.9. Dokumenty ubezpieczenia: 

Na każdy rodzaj ubezpieczenia wystawiany jest  odrębny dokument  poświadczający zawarcie 
umowy ubezpieczenia, dla ubezpieczeń majątkowych  AR i EEI dopuszcza się  wystawienia 
jednego dokumentu ubezpieczenia. 
 

5.10. Dodatkowy zakres ochrony: 
 Kradzież zwykła ( zabór mienia w celu przywłaszczenia )  – do kwoty 30 000 PLN na 

jedno     i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku powstania szkody 
Zamawiający niezwłocznie – nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powstania szkody 
lub powzięciu o niej wiadomości powiadamia  o szkodzie Policję pod rygorem utraty 
świadczenia z ubezpieczenia.  Ubezpieczenie nie obejmuje strat w mieniu wykazane                   
w trakcie inwentaryzacji. 

 Rozszerzenie sposobu użytkowania i  zakresu terytorialnego ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego na teren Europy: Zakres ochrony ubezpieczonego  sprzętu 
elektronicznego zostaje rozszerzony poza miejscem ubezpieczenia  na teren Europy,                     
z włączeniem szkód w transporcie, bez względu na jego rodzaj. Zakres ochrony obejmuje 
również zaginięcie gdy ubezpieczony sprzęt został powierzony  profesjonalnemu 
przewoźnikowi przy transporcie lotniczym lub lądowym. Maksymalna suma ubezpieczenia  
sprzętu podlegającego ochronie na podstawie niniejszej klauzuli w systemie na Pierwsze 
ryzyko wynosi 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego 
okresu ubezpieczenia.  W przypadku  kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu                   
z pojazdu osobowego, odpowiedzialność Wykonawca istnieje tylko  wtedy  gdy:  
a) pojazd  posiada  trwałe  zadaszenie  (jednolita  trwała  konstrukcja), 
b) w trakcie postoju pojazdu został on prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące 

zamki oraz włączony    został sprawnie działający system alarmowy. 
     c)   sprzęt  pozostawiony w pojeździe bez dozoru umieszczony był w bagażniku.  

Zamawiający nie jest zobowiązany dostarczyć Wykonawcy odrębnego wykazu mienia 
podlegającego ubezpieczeniu na podstawie niniejszej klauzuli.  

 Rozszerzenie sposobu użytkowania i  zakresu terytorialnego ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego na teren Całego Świata: Zakres ochrony ubezpieczonego  
sprzętu elektronicznego zostaje rozszerzony poza miejscem ubezpieczenia  na teren Całego 
Świata, z włączeniem szkód w transporcie, bez względu na jego rodzaj. Zakres ochrony 
obejmuje również zaginięcie gdy ubezpieczony sprzęt został powierzony  profesjonalnemu 
przewoźnikowi przy transporcie lotniczym lub lądowym. Maksymalna suma ubezpieczenia  
sprzętu podlegającego ochronie na podstawie niniejszej klauzuli w systemie na Pierwsze 
ryzyko wynosi 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 12 miesięcznego 
okresu ubezpieczenia.  W przypadku  kradzieży z włamaniem ubezpieczonego sprzętu                   
z pojazdu osobowego, odpowiedzialność Wykonawca istnieje tylko  wtedy  gdy:  
a) pojazd  posiada  trwałe  zadaszenie  (jednolita  trwała  konstrukcja), 
b) w trakcie postoju pojazdu został on prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące 

zamki oraz włączony    został sprawnie działający system alarmowy. 
     c)   sprzęt  pozostawiony w pojeździe bez dozoru umieszczony był w bagażniku.  

Zamawiający nie jest zobowiązany dostarczyć Wykonawcy odrębnego wykazu mienia 
podlegającego ubezpieczeniu na podstawie niniejszej klauzuli.  

 Szkody  spowodowane  działaniem wirusów komputerowych w ubezpieczeniu szkód 
materialnych oraz kosztów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych baz danych  i nośników 
danych do kwoty 50 000 PLN na jedno  i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
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pod warunkiem, że Zamawiający  zabezpiecza sprzęt oprogramowaniem antywirusowym 
aktualizowanym minimum raz na 7 dni.  

  
5.11. Suma ubezpieczenia: 
Przedmiot ubezpieczenia  
Rodzaj sprzętu Suma Ubezpieczenia Uwagi 
Sprzęt elektroniczny  bez podziału 
na stacjonarny i  przenośny  

11 074 173,98 Suma ubezpieczenia 
zawiera podatek VAT 

Orientacyjna wartość typowej elektroniki przenośnej typu komputery przenośne, laptopy, aparaty 
telefoniczne, aparatura pomiarowa  w sumie 11 074 173 PLN  – wynosi ok. 800 000 PLN 
  
5.12. Wypłata odszkodowania: 
Podstawą  wypłaty  odszkodowań  dla  sprzętu  elektronicznego wymienionego w SIWZ, bez 
względu na jego wiek  jest wartość odtworzeniowa, przy czym ustala się, że wartość księgowa 
brutto wg której ubezpieczono sprzęt Zamawiającego  jest równa odtworzeniowej. 
Wartość odtworzeniowa to koszty naprawy lub nabycia części lub sprzętu będącego bezpośrednim 
zamiennikiem utraconego tj. o takich samych lub  podobnych parametrach technicznych, tego 
samego lub podobnego rodzaju  i wydajności (przywrócenie do stanu przed szkodą bez 
uwzględnienia stopnia zużycia) powiększona o koszty robocizny, transportu, cła, montażu, 
oprogramowania oraz podatku VAT. Zamawiający  może  zastąpić  zniszczone, uszkodzone bądź 
utracone  mienie  bez  obowiązku  zachowania  typu, modelu, parametrów  technicznych, jeżeli 
zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie  i  ekonomicznie  nieuzasadnione do 
wysokości sumy ubezpieczenia mienia  w którym powstała szkoda.   
 
5.13. Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód 

materialnych – koszt ubezpieczenia poniższych klauzul wliczyć do stawki za ubezpieczenie 
sprzętu  :  

1) Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia –  ochrona ubezpieczeniowa  
udzielana na podstawie dokumentu ubezpieczenia obejmuje automatycznie sprzęt elektroniczny, 
zakupiony  lub przejęty przez Zamawiającego lub  znajdujące  się  pod  jego  kontrolą,                         
w  miejscu  ubezpieczenia do limitu rocznego  w wysokości 20% łącznej  sumy  ubezpieczenia. 
Odpowiedzialność  Wykonawcy za szkody rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka związanego 
ze zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą mienia na Zamawiającego. Za wzrost majątku do 
20% SU z początku okresu ubezpieczenia zostanie pobrana dodatkowa składka. Rozliczenie 
składki - składka za mienie nabyte przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia będzie 
naliczana wg stawki z oferty przy zastosowaniu zasady „pro rata  temporis” liczonej w pełnych 
miesiącach udzielanej ochrony z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży 
lub pomniejszeniem wartości środków trwałych tj. zbilansowaniem składki należnej Wykonawcy 
z przysługującej Zamawiającemu za niewykorzystany okres ubezpieczenia o jakim mowa  w art. 
813 § 1 kodeksu cywilnego. Rozliczenie składki za udzielaną ochronę ubezpieczeniową nastąpi     
w ciągu 30 dni od zakończenia 12 miesięcznej umowy ubezpieczenia. Termin ten na wniosek 
Zamawiającego lub jego Pełnomocnika może zostać przedłużony – nie więcej jednak niż o 30 
dni.  

2) Klauzula regresowa – regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy po wypłacie 
odszkodowania nie ma zastosowania gdy sprawcą szkody jest pracownik Zamawiającego (osoba 
fizyczna zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania, za pracownika na użytek niniejszej umowy uważa się również praktykanta lub 
wolontariusza, którym Zamawiający powierzył wykonanie określonych czynności) oraz osoby 
zatrudnione na umowy cywilno prawne  z wyjątkiem szkody spowodowanej umyślnie.  

3) Klauzula  akceptacji istniejących zabezpieczeń antykradzieżowych- Wykonawca 
akceptuje jako zgodne ze swoimi OWU EEI posiadane przez Zamawiającego i jego jednostki 
zabezpieczenia antykradzieżowe:   przy braku stałego dozoru lub elektronicznego systemu 
alarmowego z powiadomieniem (drzwi zewnętrzne do ubezpieczanego lokalu lub pomieszczenia  
powinny posiadać 2 zamki lub kłódki wielo zastawkowe lub jeden zamek o podwyższonej 
odporności na włamanie klasy A lub B lub C, okna do których jest dostęp   z parteru lub 
przybudówek winny być w należytym stanie technicznym, bez obowiązku montowania  w nich 
krat, szyb o podwyższonej odporności na włamanie lub rolet antywłamaniowych.  Przy 
ustanowionym  po godzinach pracy dozorze lub czynnych instalacjach  alarmowych                          
z powiadomieniem  w drzwiach  zewnętrznych do ubezpieczonego lokalu powinien znajdować się 
1 zamek wielozastawkowy lub 1 kłódka wielozastawkowa lub jeden zamek  o podwyższonej 
odporności na włamanie  –  okna do lokalu do których jest dostęp z parteru lub przybudówek 
nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykradzieżowych. Zamek lub kłódka 
wielozastawkowa to  urządzenie do którego klucz posiada wzdłuż trzonu   minimum 2 żłobienia   
lub 4 nacięcia poprzeczne.  

4) Klauzula – szkody powstałe w wyniku pośredniego wyładowania atmosferycznego - 
Wykonawca pokryje szkody materialne w ubezpieczonym sprzęcie powstałe w wyniku 
pośredniego wyładowania  atmosferycznego jedynie wtedy, gdy: urządzenia zabezpieczone są 
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urządzeniami anty przepięciowymi typu UPS, wydzielonym zasilaniem sieci komputerowej lub  
listwami  przepięciowymi. Zabezpieczenia nie są wymagane, gdy wymogu ich stosowania nie 
przewiduje producent danego urządzenia. 

5) Klauzula rzeczoznawców – W granicach  limitu odpowiedzialności Wykonawca pokryje 
poniesione przez Zamawiającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców                
z wiązane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Powołany ekspert nie może 
pozostawać w stosunku służbowym, kapitałowym lub innej zależności ze stronami umowy. Limit 
Wykonawcy z tytułu udziału w kosztach wynosi  20 000 PLN w okresie trwania 12 
miesięcznego okresu ubezpieczenia.  

6) Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego podczas transportu: Wykonawca 
obejmuje ochroną szkody powstałe podczas transportu na poniższych warunkach: Przedmiotem 
ubezpieczenia są szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym podczas transportu 
wykonywanego przez Zamawiającego  jego pojazdami służbowymi, prywatnymi pojazdami 
pracowników lub przez przewoźników zawodowych. Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub 
uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe wskutek jednego lub wielu nagłych, 
niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń. Limit odpowiedzialności 
Wykonawcy za szkody objęte ochroną wynosi 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie 12 miesięcznego ubezpieczenia. Za początek transportu uważa się moment przejęcia 
ubezpieczonego mienia do rozpoczynającego się bezpośrednio po tym transportu,   a za koniec 
transportu – wydanie mienia w miejscu docelowym. Ubezpieczeniem zostaje objęty także 
ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia powstałe w czasie operacji 
załadunkowych lub wyładunkowych. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych na 
skutek: złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu 
przedmiotu ubezpieczenia; nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy  narkotykami, po użyciu 
których prowadzenie środka transportu jest niedozwolone lub niewskazane. Ochrona nie 
obejmuje szkód powstałych wskutek niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego 
rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia gdy czynności te wykonywali 
pracownicy zamawiającego. Zakres ubezpieczenia  zostaje rozszerzony o szkody powstałe                                
w przewożonym ładunku wskutek kradzieży podczas parkowania (postoju, zatrzymania) środka 
transportu wraz z ładunkiem: 
i) na parkingu strzeżonym 
j) na znajdujących się na trasie przewozu parkingach dla samochodów ciężarowych lub 

osobowych  
k) na całodobowej stacji benzynowej – w celu pobrania paliwa, czynności bytowych lub 

odpoczynku koniecznego dla przestrzegania  przepisów o czasie pracy kierowców 
l) przy urzędzie celnym, przejściach granicznych, terminalach promowych 
m) w miejscach wskazanych przez upoważnione służby np. policja 
n) w wyznaczonych przez odbiorców lub nadawców miejscach postojowych  
o) podczas czynności związanych z dostawą/odbiorem ładunku, 
p) w miejscach innych niż wymienione powyżej w następujących przypadkach: 

• wypadek środka transportu, 
• udzielenie pomocy ofiarom wypadku drogowego 
• awaria eksploatacyjna środka transportu i/lub jego wyposażenia uniemożliwiająca 

dowiezienie przesyłki do miejsca przeznaczenia  
• nagłe zachorowanie kierowcy uniemożliwiające dalszą podróż 
• nagłe pogorszenie się warunków pogodowych w sposób uniemożliwiający 

kontunuowanie przewozu 
• wykonywanie poleceń policji lub innych uprawnionych służb  
• załatwienie formalności związanych z przewozem przesyłki na granicy, urzędzie 

celnym, terminalach portowych 
Opuszczając pojazd kierowca zobowiązany jest zabrać z pojazdu dokumenty przewozowe zamknąć 
pojazd oraz uruchomić zamontowane w nim zabezpieczenia przeciw kradzieżowe. Przy szkodach 
wyrządzonych przez przewoźników zawodowych roszczenie o naprawienie szkody będzie kierowane 
bezpośrednio do przewoźnika lub jego ubezpieczyciela z OCP.  
7) Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia– każde nowe miejsce ubezpieczenia w którym 

Zamawiający prowadzi działalność lub wykonywania obowiązków służbowych przez jego 
pracowników podlega automatycznie ochronie z chwilą  przejścia ryzyka związanego ze 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, bez obowiązku 
informowania o  zmianie  Wykonawcy o nowej lokalizacji gdy wartość mienia się w nim 
znajdującego nie przekracza 500 000 PLN, pod warunkiem, że w danej lokalizacji lub miejscu 
wykonania obowiązków służbowych mienie to zabezpieczone jest zgodnie z klauzulą 
zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, lokalizacja ta lub miejsce zabezpieczone jest zgodnie                 
z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.  

8)  Klauzula aktów terroru, sabotażu, strajków i zamieszek wewnętrznych – odmiennie niż 
stanowi  ust. 2 pkt. 2 ubezpieczenia szkód materialnych sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk Wykonawca pokryje szkody powstałe wskutek aktów terroryzmu, sabotażu, strajków, 
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zamieszek wewnętrznych i rozruchów do kwoty 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie 12 miesięcznego ubezpieczenia. 

 
UBEZPIECZENIE BAZ DANYCH I NOŚNIKÓW DANYCH: 
1. Przedmiotem ubezpieczenia są:  

 Dane, za które uważa się: informacje nadające się do bezpośredniego przetwarzania przez 
Elektroniczne Systemy Przetwarzania Danych tj.: dane ze zbiorów danych, dane 
udokumentowanego pochodzenia i wartości, systemy operacyjne i programy wchodzące w 
jego skład, licencyjne standardowe programy pochodzące z produkcji seryjnej, programy 
pochodzące   z produkcji jednostkowej (wytworzone na podstawie oprogramowania 
licencyjnego). 

 wymienne nośniki danych tj. dyski optyczne i magnetyczne, CD-ROM-y, taśmy 
magnetyczne itp. Pod warunkiem, wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych co 
najmniej raz w tygodniu i przechowywania ich w  oddzielnym budynku lub w tym samym 
budynku lecz w innej strefie pożarowej. 

1. Zakres ubezpieczenia: 
W zakresie zgodnym z ubezpieczeniem szkód materialnych określonym w niniejszej SIWZ 
powodujące : 
 uszkodzenie albo zniszczenie nośnika danych w sposób uniemożliwiający zapisanie lub 

odczytanie zgromadzonych na nim danych, 
 utrata nośnika danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem                            

z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku jak i w czasie transportu. 
 
2. Akceptowane wyłączenia odpowiedzialności: 
       Nie są objęte ubezpieczeniem szkody: 

1) w danych i programach przechowywanych tylko w jednostkach centralnych serwerów, 
wyłączenie nie ma zastosowania gdy dane te znajdują się na minimum dwóch różnych 
serwerach w dwóch różnych lokalizacjach  lub tym samym budynku lecz w oddzielnych 
strefach pożarowych,  

2) spowodowane błędnym oprogramowaniem, 
3) spowodowane działaniami wirusów komputerowych (powyżej limitu określonego 

obligatoryjnie i przyjętego fakultatywnie)  lub pola magnetycznego, 
4) w danych i programach jeszcze nie gotowych do użytku, 
5) wynikające z wadliwej konserwacji i przechowywania kopii zapasowych niezgodnego                

z warunkami technicznymi, 
6) w nośnikach z danych zamontowanych na stałe bez możliwości ich wymiany – nośnikach 

ubezpieczonych od szkód materialnych, 
7) koszty pośrednie. 

 
3. Suma ubezpieczenia: 

1) dla nośników danych – 10 000 PLN (wartość nowego zamiennika) 
2) dla danych – 50 000 PLN (wartość  kosztów wprowadzenia danych z kopii lub w razie braku 

aktualnych kopii zapasowych  kosztów ręcznego wprowadzenia z oryginalnych 
dokumentów). 

4. System ubezpieczenia: 
1) dla nośników danych - na Pierwsze Ryzyko, 
2) dla danych - na Pierwsze Ryzyko. 

      Zasada proporcji nie ma zastosowania  
5. Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania: 
       Jako wysokość szkody przyjmuje się wartość kosztów poniesionych w związku z: 

1) Wymianą lub zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych wymiennych nośników 
danych, Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o odszkodowanie wypłacone w danym okresie 
ubezpieczenia.  

2) Ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum danych lub z istniejącej 
dokumentacji Zamawiającego, 

3) Odtworzeniem lub ponownym zainstalowaniem systemów lub programów. 
 
UBEZPIECZENIE ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI: 
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe 
poniesione przez Zamawiającego w celu uniknięcia zmniejszenia przerw  lub zakłóceń                     
w działalności powstałych na skutek szkody w przedmiotach objętych ubezpieczeniem od 
szkód materialnych:  

1)  Za dodatkowe koszty proporcjonalne  uważa się koszty powtarzające się i wzrastające      
proporcjonalnie do długości okresu przerwy w pracy sprzętu objętego ubezpieczeniem 
(wyłączenia  z eksploatacji) takie jak: 

a) koszty użytkowania zastępczego sprzętu, 
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b) koszty leasingu/najmu urządzeń zastępczych, 
c) koszty zastosowania zamiennych procesów roboczych i metod operacyjnych, 
d)koszty zatrudnienia dodatkowego personelu oraz zastosowania zewnętrznych mocy 

produkcyjnych lub usług w zakresie przetwarzania danych, 
2)      Za dodatkowe koszty nieproporcjonalne – uważa się koszty niezależne od długości okresu 

przerwy w pracy sprzętu objętego ubezpieczeniem. Koszty takie Zamawiający ponosi 
jednorazowo, natychmiast po wystąpieniu przerwy w celu zabezpieczenia ciągłości 
produkcji. W szczególności są to: 

a) koszty jednorazowego przeprogramowania, 
b) koszty adaptacji sprzętu, 
c) koszty prowizorycznej naprawy ubezpieczonego sprzętu. 

 
2. Akceptowane przez Zamawiającego wyłączenia odpowiedzialności: 
       Ubezpieczeniem nie są objęte dodatkowe koszty spowodowane przez: 

1) szkody w sprzęcie elektronicznym wyłączone z ubezpieczenia od szkód materialnych, 
2) utraty danych, uszkodzenie lub zniszczenie nośników danych, 
3) ograniczenia w zakresie odbudowy lub eksploatacji nałożone przez władze publiczne, 
4) brak kapitału na naprawę lub wymianę utraconych lub uszkodzonych przedmiotów, 
5) zmiany lub ulepszenia przedmiotów objętych ubezpieczeniem, 
6) szkody zaistniałe w sprzęcie zastępującym czasowo przedmiot ubezpieczenia, który uległ 

szkodzie. 
3.   Suma ubezpieczenia 

1) Suma ubezpieczenia odpowiada wartości dodatkowych kosztów zastosowania niezbędnych 
środków zastępczych przez okres 1 miesiąca od dnia powstania szkody w ubezpieczonym 
sprzęcie,  przy czym: 

a) suma ubezpieczenia dla proporcjonalnych kosztów dodatkowych oparta jest na kwocie 
dziennego odszkodowania oraz kwocie maksymalnego miesięcznego limitu odszkodowania  
i wynosi: dzienna kwota odszkodowania  2 000 PLN, maksymalna łączna kwota 
miesięcznego odszkodowania 60 000 PLN,  

b) suma ubezpieczenia dla nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych oparta jest na kwocie 
50 000 PLN   i płatnej Zamawiającemu na początku okresu przestoju spowodowanego 
szkodą materialną. 

2) W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający za zgodą Wykonawcy może  
podwyższyć sumę ubezpieczenia. Podwyższenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą opłatę 
dodatkowej składki liczonej począwszy od dnia następnego po zmianie sumy ubezpieczenia. 
Składkę wylicza się proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia  wg stawki z oferty na 
wykonanie niniejszego zamówienia. 

3) Proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe ubezpieczane są na pierwsze ryzyko. 
Sumę ubezpieczenia zmniejsza się o wypłacone odszkodowania. Uzupełnienie sumy 
ubezpieczenia następuje na wniosek Zamawiającego  po opłaceniu dodatkowej składki 
liczonej za okres od daty wypłacenia odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia. 
Składkę wylicza się proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia wg stawki z oferty na 
wykonanie niniejszego zamówienia. 

 
4.     Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania 
        1)     Górna granica odpowiedzialności  Wykonawcy w danym okresie ubezpieczenia  stanowi: 

       a)  w odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych – limit odszkodowania                           
w wysokości 60 000 PLN, 

 b)   w odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych – suma ubezpieczenia    
wynosząca  50  000 PLN. 

2)   Wykonawca pokrywa koszty dodatkowe pod warunkiem, że zostały poniesione w okresie 
odszkodowawczym: 

a)   za okres odszkodowawczy uważa się uzgodniony i podany w SIWZ okres czasu, za który 
Wykonawca  zwraca powstałe koszty dodatkowe objęte ochroną. Ustalony okres 
odszkodowawczy uwzględnia czas potrzebny na usunięcie wszelkich uszkodzeń                      
w ubezpieczonym sprzęcie, spowodowanych przez szkodę objętą ubezpieczeniem od 
szkód materialnych, 

b)  Okres odszkodowawczy trwa 1 miesiąc. Rozpoczyna się on  po stwierdzeniu przez 
Zamawiającego  szkody materialnej, nie wcześniej niż  w momencie powstania objętych 
ubezpieczeniem kosztów dodatkowych. 

3) W odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych podstawę ustalenia wysokości 
szkody stanowi dzienny limit odszkodowania, przy czym: 

a)  jeżeli kwota faktycznie poniesionych kosztów dodatkowych przypadających na każdy 
dzień przestoju jest wyższa od ustalonej kwoty dziennego odszkodowania, wysokość 
szkody odpowiada sumie poniesionych kosztów dodatkowych w okresie miesiąca nie 
wyższej niż wysokość miesięcznego limitu odszkodowania, 
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b)  odszkodowanie należne za cały okres odszkodowawczy jest ograniczone do kwoty 
ustalonego limitu odszkodowania. 

4. W odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów dodatkowych podstawę ustalenia 
wysokości szkody stanowią koszty poniesione nie wyższe niż suma ubezpieczenia 
ustalona w SIWZ. 

5. Odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wartości szkody z tym, że od 
wyliczonej wartości szkody potrąca się: 

a)   w odniesieniu do proporcjonalnych kosztów dodatkowych udział własny wyrażony liczba 
dni roboczych– w przypadku niniejszej SIWZ wynosi on 2 dni robocze od stwierdzenia 
szkody – z zastrzeżeniem postanowień fakultatywnych, 

b)   w odniesieniu do nieproporcjonalnych kosztów  udział własny w wysokości 300 PLN,  
– z zastrzeżeniem postanowień fakultatywnych, 

 
W przypadku, gdy jednostki organizacyjne nabędą sprzęt elektroniczny, będzie on podlegał 
ubezpieczeniu na warunkach złożonej oferty. 
 
 
       OPCJA – Zamawiający skorzysta z OPCJI w zależności od zapotrzebowania : 

OPCJA I – możliwy wzrost wartości ubezpieczonego 
elektronicznego sprzętu stacjonarnego w okresie 
umowy SU 3 000 000 W ofercie podać  składkę  za 36 

miesięcy 

 
      OPCJA II – ubezpieczenie krótkoterminowe: Zamawiający zastrzega sobie prawo do  

ubezpieczenia wg stawek z oferty oraz proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia liczonego     
w dniach udzielanej ochrony dowolnie wybranego sprzętu komputerowego oraz naukowo 
badawczego,  ubezpieczonego jako mienie od wszystkich ryzyk na warunkach 
ubezpieczenia sprzętu  elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz wybranej klauzuli  
rozszerzającej zakres terytorialny ochrony  jako  przenośny sprzęt elektroniczny pod 
warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.  Warunki  
ubezpieczenia: 

1. Naliczenie składki = Stawka z oferty Wykonawcy dla elektroniki stacjonarnej + stawka za 
dany rodzaj  zakresu terytorialnego : 365 dni x liczba dni udzielanej ochrony x  SU = 
składka. Wykonawca ma prawo zastosować przy tym ubezpieczeniu składkę 
minimalną, nie wyższą jednak niż 30 PLN. Składka płatna jednorazowo w ciągu 30 dni 
od dostarczenia dokumentu ubezpieczenia Zamawiającemu.  

2. Przedmiot  ubezpieczenia: sprzęt  naukowo  badawczy,  muzyczny, komputerowy, 
pomiarowy itp. bez względu na jego wiek,  

3. Suma ubezpieczenia wg wartości  księgowej brutto bez względu na wiek sprzętu,  
4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  dowolnego  skorzystania z tego rozszerzenia             

w  zależności  od  potrzeb.  
5. Dokument ubezpieczenia: Zamawiający występuje do Wykonawcy z wnioskiem                 

o ubezpieczenie podając wartość sprzętu wg zasad ustalonych w punkcie 3 oraz okres 
ubezpieczenia, zaś Wykonawca wystawia aneks do polisy głównej, nie później jednak niż             
w ciągu 2 dni roboczych od złożenia wniosku. Płatność składki przelewem w ciągu 30 dni od 
dostarczenia aneksu do Zamawiającego.  

      Z niniejszej opcji korzystać będą wszystkie Wydziały Zamawiającego.  
 

Dane do oceny ryzyka– stan na dzień 31.12.2018 - zamawiający nie ma obowiązku 
informowania o zmianie wyszczególnionych poniżej danych do oceny ryzyka w trakcie 
trwania umowy: 
 Część sprzętu komputerowego  posiada  zabezpieczenia typu UPS,  część zasilanie  poprzez sieć 
komputerową, pozostałe  posiadają  zabezpieczenie listwami  przepięciowymi ( nie dotyczy 
kserokopiarek ).  Całodobowy  dozór  obiektów  PŚk,  Drzwi  zewnętrzne  zabezpieczone  1-nym 
lub  2-ma  zamkami wielozastawkowymi, część  obiektów  posiada  monitoring, pomieszczenia w 
których znajduje si e najcenniejszy sprzęt zabezpieczony alarmem z powiadomieniem portierów. 
Obsługa serwisowa   ubezpieczonego sprzętu  przez  pracowników  PŚk oraz wyspecjalizowany 
serwis ( dotyczy części sprzętu ).  
 
Opis zabezpieczeń przeciw kradzieżowych:  
Jak w danych do oceny ryzyka w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk  
 
 Szkodowość: zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ 
 

6. Ubezpieczenia rzeczy w krajowym przewozie (cargo)- OPCJA 
 
Przedmiot ubezpieczenia : aparatura naukowo-badawcza, sprzęt elektroniczny  
Przewidywana suma ubezpieczenia 1 transportu -   500 000 PLN  
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Podstawa ustalenia sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju przewożonego mienia – księgowa 
brutto (Początkowa), Odtworzeniowa, Podana przez właściciela mienia w protokole odbioru lub 
przekazania,  wg wartości aktualnej w dniu wydania rzeczy do transportu ustalonej zgodnie                
z ustawą o rachunkowości jako środek trwały w budowie – Prototypy,  powiększona o koszty 
dostarczenia przesyłki.  
 
Transport: obcy: samochodowy, lotniczy, kolejowy lub  własny samochodowy. 
 
Polisa: jednostkowa   
 
Teren ochrony: RP 
 
Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie – 200 PLN. 
 
ZAKRES OCHRONY- pełny 
Ubezpieczenie w zakresie podstawowym obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych 
rzeczy wynikłe z następujących ryzyk: 
1) deszczu nawalnego, 
2) gradu, 
3) huraganu, 
4) kradzieży będącej następstwem wypadku środka transportu, 
5) lawiny, 
6) osunięcia się ziemi, 
7) powodzi, 
8) pożaru, 
9) rabunku, 
10) trzęsienia ziemi, 
11) uderzenia pioruna, 
12) upadku na środek transportu obiektu zewnętrznego, 
13) upadku statku powietrznego, 
14) wandalizmu, 
15) wybuchu, 
16) wypadku środka transportu, 
17) zaginięcie 
18) kradzieży przewożonego mienia wraz ze środkiem transportu   
Polisa Cargo krajowe zawarta jest w zakresie pełnym a więc obejmuje  dodatkowo utratę, 
ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe z innych ryzyk niż wymienione powyżej. 
 
Dodatkowe rozszerzenie ochrony 
KLAUZULA RYZYK KRADZIEŻOWYCH DLA TRANSPORU WŁASNEGO:  
Dla przewozów dokonywanych transportem własnym, podstawowy zakres ubezpieczenia  zostaje 
rozszerzony o ryzyko kradzieży rzeczy z pojazdu z włamaniem do pojazdu oraz kradzież rzeczy 
wraz z pojazdem, z zastrzeżeniem łącznego spełnienia poniższych warunków: 
1)  w pojeździe pozostawionym bez opieki osób dokonujących przewozu wszystkie okna  
i inne otwory dające dostęp do wnętrza pojazdu lub przewożonych rzeczy są w należytym stanie 
technicznym, 
2) w pojeździe pozostawionym bez opieki osób dokonujących przewozu uruchomione zostały 
urządzenia przeciw kradzieżowe  , przy czym urządzenia te musza być sprawne. 
3) kierowca pozostawiający pojazd z  ubezpieczonym mieniem wyłączył  silnik, zamknął pojazd na 
klucz, zabrał ze sobą kluczyki do pojazdu, dowód rejestracyjny, prawo jazdy. 
4) kradzież nastąpiła w trakcie postoju pojazdu w miejscu wykonywania obowiązków służbowych 
lub postoju pojazdu na stacji paliw, parkingu lub innym miejscu w celu załatwienia celów bytowych. 
 
KLAUZULA SZKÓD ŁADUNKOWYCH: 
Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWU ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę, ubytek 
lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek: upadku, uderzenia, uszkodzenia przez 
urządzenia załadowcze podczas i w związku z operacjami załadunkowymi na środek transportu, 
dokonywanymi w miejscu nadania przed rozpoczęciem przewozu, oraz podczas i w związku z 
operacjami wyładunkowymi ze środka transportu, dokonywanymi w miejscu przeznaczenia po 
zakończeniu przewozu. Za początek operacji załadunkowych uważany jest moment, gdy przedmiot 
ubezpieczenia zostanie uniesiony w miejscu składowania nadawcy w celu bezpośredniego 
umieszczenia na środku transportu, a za zakończenie – moment jego umieszczenia i zamocowania 
na środku transportu. Za początek operacji wyładunkowych uważany jest moment rozpoczęcia 
usuwania mocowań transportowych, a za zakończenie – moment umieszczenia przedmiotu 
ubezpieczenia w miejscu złożenia, bezpośrednio po zdjęciu ze środka transportu. W przypadku 
zdarzenia mogącego angażować odpowiedzialność Ubezpieczyciela, Ubezpieczający zobowiązany 



Załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia Strona 34 
 

jest przedłożyć Ubezpieczycielowi dodatkowo dokumenty stwierdzające, kto i na czyje zlecenie 
dokonywał operacji załadunkowych oraz wyładunkowych. 
 
Ubezpieczeniem objęte są także uszkodzenie, ubytek lub utrata przedmiotu ubezpieczenia powstałe 
wskutek akcji ratowniczej (Ubezpieczający w razie zajścia wypadku, obowiązany jest użyć 
dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub 
zmniejszenia jej rozmiaru) w związku z ryzykami objętymi ubezpieczeniem.  
 
 
Brak szkód w okresie ostatnich 5 lat. 
 

7. UBEZPIECZENIE RZECZY W  MIĘDZYNARODOWYM (CARGO MIĘDZYNARODOWE)- OPCJA 
 
Podstawa zawarcia ubezpieczenia: Instytutowe Klauzule Ładunkowe  

     
Umowa: jednostkowa 
Rodzaj transportu: przewozy obce lub własne 
Gałąź/rodzaj transportu: drogowy lub  lotniczy lub  kolejowy 
Zakres terytorialny przewozów: Europa 
 
Zakres ubezpieczenia:  
pełny na  warunkach Instytutowych Klauzul Ładunkowych (A)  1/1/09 / Institute Cargo Clauses (A) 
1/1/09 
Zakres ochrony obejmuje operacje załadunkowe  i wyładunkowe 
 
Przedmiot ubezpieczenia:  aparatura naukowo badawcza, sprzęt elektroniczny, prototypy 
 
Suma ubezpieczenia:  szacowana 1 transportu 500 000,00 PLN 
Franszyza redukcyjna:         zniesiona  
 
Klauzule dodatkowe: 
• Instytutowa Klauzula o Wymianie Części 1/1/34/ Institute Replacement Clause 1/1/34  
• Institute Radioactive Contamination, Chemical, biological, biochemical and Electromagnetic 

Weapons Exclusion Clasue 10/11/03 / Instytutowa Klauzula wyłączająca ryzyko Skażenia 
Radioaktywnego, Broń Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną oraz Elektromagnetyczną 

• Klauzula Nierozpoznania Danych / Data Recognition Clause 
• Klauzula Ubezpieczanego Interesu (BUMiT/CM/UI) / Insurable Interest Clause   
• Klauzula Określająca Obowiązki Ubezpieczającego i Postępowanie w Przypadku Szkody 

(BUMiT/CM/SZ) - Duties of the Assured and Procedure in Case of Accident 
 
 
Podstawa ustalenia sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju przewożonego mienia – księgowa 
brutto (Początkowa), Odtworzeniowa, Podana przez właściciela mienia w protokole odbioru lub 
przekazania,  wg wartości aktualnej w dniu wydania rzeczy do transportu ustalonej zgodnie                
z ustawą o rachunkowości jako środek trwały w budowie – Prototypy. 
 
Zamawiający skorzysta z niniejszego ubezpieczenia w zależności od potrzeb.  Właściwa składka za 
ubezpieczenie zostanie naliczona od podanej  we wniosku o ubezpieczenie sumy ubezpieczenia wg  
z oferty (wyliczonej dla 1 transportu z sumą ubezpieczenia 500 000 PLN).  
 
Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać koszt ubezpieczenia za 3 transporty z sumą 
ubezpieczenia 500 000 PLN. 
 
Szkodowość: 1 szkoda w ciągu ostatnich 8 lat na kwotę 496,50 PLN  
 

8. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW- OPCJA 
 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  dotyczy: 

• Studentów i opiekunów przy wyjazdach na obozy adaptacyjne,  
• Studentów i opiekunów przy wyjazdach na obozy naukowe  
• Studentów i opiekunów  przy wyjazdach dydaktycznych 
• Studentów odbywających staże 
• Wolontariuszy zatrudnionych przy imprezach masowych 

Zakres ubezpieczenia – minimalny: 
• śmierć wskutek NW – 100  % SU  
• trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany NW – 1 % trwałego uszczerbku = 1 % SU  
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• zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do wysokości 
10% sumy ubezpieczenia, 

•  koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia. 
•  świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci spowodowanej zawałem 

serca lub udarem mózgu  dla osób których wiek nie przekroczył 35 lat- 1 % trwałego 
uszczerbku = 1 % SU, 

• koszty leczenia i zakupu lekarstw  –do wysokości 20% sumy ubezpieczenia, 
Suma ubezpieczenia – 20 000 PLN na 1 osobę 
Zakres ochrony ograniczony: droga uczestnika imprezy na miejsce zbiórki, czas imprezy oraz czas 
powrotu uczestnika do domu,  
 
Zakres terytorialny – Cały świat 
 
W ofercie podać składkę za  koszt ubezpieczenia za 1000 osobodni oraz  składkę za                   
1 osobodzień. 
 
Zamawiający we wniosku o ubezpieczenie podaje liczbę osób objętych ochroną – imię , nazwisko, 
pesel, czas ochrony,  miejsce docelowe imprezy. Wykonawca wg stawki z oferty  z uwzględnieniem 
powyższych danych wystawia dokument ubezpieczenia.  Płatność składki -  jednorazowo w ciągu 
14 dni od dostarczenia dokumentu ubezpieczenia Zamawiającemu 
 

9. UBEZPIECZENIE  OC  POSIADACZY POJAZDÓW  MECHANICZNYCH 
 
Ubezpieczenie zawarte będzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku                      
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 z 16.07.2003 r. poz. 1152 ze zm.). 
 
Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową wszystkie pojazdy, będące w posiadaniu 
Zamawiającego, wymienione w załączniku nr 6 do SIWZ bez  dodatkowego zgłoszenia ( obowiązek 
wystawienia w terminie polisy ubezpieczenia OC ciąży na Wykonawcy ) oraz pojazdy nowo 
zakupione, pod warunkiem zgłoszenia ich do ubezpieczenia  najpóźniej w dniu rejestracji.  
Dla nowych pojazdów zakupionych  w czasie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku,  jeżeli 
warunki ubezpieczenia oferowane przez dealera będą korzystniejsze niż określone w niniejszym 
postępowaniu, zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego 
korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego  
postępowania. 
 
Suma gwarancyjna: 
Minimalna suma gwarancyjna zostanie ustalona w oparciu o aktualnie obowiązującą sumę 
gwarancyjną określoną na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.                                  
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
Okresy ubezpieczenia:  Zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 6 do SIWZ  
Na wniosek Zamawiającego, Ubezpieczyciel wystawi dokument potwierdzający zawarcie 
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta).                
Z tego tytułu Ubezpieczyciel nie pobierze żadnych dodatkowych składek. Koszt ubezpieczenia ZK 
doliczyć do składki za ub. OC – dotyczy pojazdów wymienionych w załączniku 6 
 
Składka zostanie określona kwotowo ( za 36 miesięcy Tabela nr 1 – załącznik nr 2) w odniesieniu 
do wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz dla  każdego pojazdu  
oddzielnie ( Tabela nr 2 w  załączniku nr 2). 
 
W przypadku  zakupu lub przejęcia przez  Ubezpieczającego  nowych środków transportu, 
podlegają one ubezpieczeniu  wg stawek  Ubezpieczyciela  jakie złoży w ofercie na wykonanie 
niniejszego zamówienia. 
 
Szkodowość: zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ 
 

10. UBEZPIECZENIE AUTO CASCO POJAZDÓW 
Ubezpieczenie wg następujących założeń: 
Zakres ubezpieczenia:  ALL RISK obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu bądź 
utracie pojazdu wskutek min: (w przypadku gdy OWU AC Wykonawcy przewidują korzystniejsze 
zapisy niż zawarte w SIWZ, zastosowanie mają zapisy zawarte w OWU AC Wykonawcy)  

• Uszkodzenie pojazdu w związku z  ruchem  i  postojem wskutek:  
a) nagłego  działania  siły  mechanicznej w  chwili  zetknięcia  pojazdu  z  innymi  

pojazdami, osobami, zwierzętami  lub  przedmiotami  pochodzącymi  z  zewnątrz  
pojazdu, 
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b działania  osób  trzecich,  w  tym  również  włamania  i dewastacji, 
c)      uszkodzenia pojazdu wskutek  min. złego stanu technicznego drogi, 
d)      uszkodzenia opon, 

• Uszkodzenie  lub  utrata  pojazdu wskutek  min. następujących  zdarzeń  losowych:  
a) powodzi,  zatopienia,  uderzenia  pioruna,  pożaru,  wybuchu,  opadu  

atmosferycznego,  huraganu,  osuwania  lub  zapadania  się  ziemi, 
b) nagłego  działania  czynnika  termicznego  lub  chemicznego, 
c) uszkodzenia  wnętrza pojazdu  przez  osoby,  których  przewóz   wymagany  był  

udzielenia   pomocy  medycznej, 
d) kradzież  pojazdu  z  każdego  miejsca,  jego  części  lub  wyposażenia, 
e) uszkodzenie  pojazdu  w  następstwie  jego  zabrania  w  celu  krótkotrwałego  użycia,  

kradzieży pojazdu,  jego  części  lub  wyposażenia, 
f) rabunku  pojazdu bądź jego części, 
g) kradzieży zuchwałej  polegającej na zaborze przez sprawcę pojazdu wraz z jego 

dokumentami oraz kluczykami   wskutek  użyciu podstępu   ( np. celowe 
spowodowanie wypadku drogowego,  wrzucenie pod pojazd  przedmiotów  które 
doprowadzą do zatrzymania się pojazdu, użycie materiałów pirotechnicznych oraz inne  
nie wymienione sytuację  w których może dojść  do zaboru pojazdu wraz z jego 
dokumentami oraz kluczykami ), 

h)      uszkodzenia silnika pojazdu wskutek wjechania w rozlewisko lub zassania wody przez 
silnik, 

i)       oraz innych ryzyk nie wyłączonych w OWU AC Wykonawcy. 
 

• Składki płatne jednorazowo w ciągu 14 od początku ubezpieczenia  
• Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia :  

a) Pojazdy fabrycznie nowe : wartość brutto z  faktury VAT. Przyjęta w  ten sposób  suma     
ubezpieczenia obowiązuje przez okres  12 miesięcy od początku ubezpieczenia,  

b) Pojazdy używane : suma ubezpieczenia będzie ustalana na podstawie  katalogu  INFO 
ERSPERT z  dnia  wystawienia  polisy  ubezpieczenia  dla  danego  pojazdu   jako 
wartość rynkowa pojazdu. Wycenę sporządza Wykonawca na podstawie danych 
zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz dodatkowo na podstawie danych 
przekazanych przez zamawiającego: daty następnego badania technicznego oraz 
aktualnego przebiegu. 

• Ustalenie rozmiaru szkód częściowych w pojazdach  następuje w wariancie  serwisowym tj. 
wg stawek kosztów roboczogodziny danej marki pojazdu i cen części oryginalnych   lub  wg  
kosztorysu –  do  wyboru  Zamawiającego,  

• Suma  ubezpieczenia  zawiera  podatek  VAT,  odszkodowanie  płatne  z  podatkiem  VAT,  
również  w  sytuacji gdy  szkoda  została  zlikwidowana na podstawie  kosztorysu.  

• Ubezpieczenie bez amortyzacji części przy szkodach częściowych  niezależnie od wieku  
pojazdu  (roku  produkcji) – dotyczy również  wymiany  nadwozia.  

• Zakres terytorialny – RP + EUROPA   
• Franszyza  integralna we wszystkiego rodzaju szkodach 400 PLN - udział  własny  

warunkowy.  Zamawiający  nie  dopuszcza  innego  udziału  własnego  w  szkodach  
częściowych  czy  całkowitych  bądź  to  przez  określenie  udziału  własnego    w  formie 
procentowej czy  w  formie  franszyzy  redukcyjnej.  

• Ubezpieczenie bez konsumpcji  sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania,  
• Okres ubezpieczenia:  12 miesięcy  
• Ubezpieczający   przed  zawarciem umowy ubezpieczenia ma prawo skorygować podane            

w załączniku nr 6 do SIWZ  Sumy Ubezpieczenia poszczególnych pojazdów do  aktualnej   
wartości rynkowej.  

• Bezgotówkowa likwidacja szkód w  wariancie  serwisowym ( po uprzednim uzgodnieniu             
z warsztatem naprawczym kosztów  i  sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu ).  

• Okresy ubezpieczenia:  Zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 6 do SIWZ  
• Składka  za  ubezpieczenie  dla  każdego  pojazdu  objętego  ubezpieczeniem  w  trakcie  

trwania  umowy  zostaje  ustalona  w  następujący  sposób:  SU ustalona  wg wartości 
zakupu lub wartości rynkowej   razy  stawka  w  %  od  SU  podana  przez  Wykonawcę              
w  ofercie (Tabela nr 2 załącznika nr 2).  

• Zamawiający przewiduje, że przy ubezpieczeniu AC składka minimalna nie może być 
wyższa niż 150 PLN. 

Ubezpieczyciel   w  załączniku nr 2 Tabela nr 1 wpisuje łączną  kwotę  za  36  miesięczny  okres  
ubezpieczenia dla  wszystkich pojazdów   wymienionych  w  załączniku  nr 6 
 
Zastrzeżenie do OWU AC  – Ubezpieczyciel  niezależnie do zapisów OWU AC zobowiązany jest 
zaakceptować jako zgodne z OWU AC istniejące zabezpieczenia antykradzieżowe w pojazdach 
Ubezpieczającego  wymienionych  w załączniku nr 6  do SIWZ.  
 
Klauzula badań technicznych 
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Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, gdy w momencie 
powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego- jeżeli  
w odniesieniu  do tego pojazdu obowiązuje  wymóg dokonywania takich badań. Zapis ten dotyczy 
wyłącznie sytuacji, kiedy szkoda wystąpiła nie później niż 60 dni od daty wygaśnięcia okresu 
ważności badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie 
szkody. 
 
Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych przez przewożony ładunek 
Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność o szkody spowodowane przez załadowany  
i przewożony ładunek lub bagaż. Rozszerzenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych 
przez bagaż lub towar przewożony bezpośrednio w kabinie pasażerskiej  pojazdu. 
 
OPCJA:  
Wykonawca zobowiązany jest  w ramach ubezpieczenia AC bezskładkowo objąć ochroną ryzyko 
związane z kradzieżą pojazdu na terenie Ukrainy, Mołdawii, Europejskiej części Rosji oraz Białorusi 
dla zgłoszonego na minimum 1 dzień przed wyjazdem dowolnego  pojazdu Zamawiającego – 
minimum 2 razy w roku.    
 
W  przypadku  zakupu lub przejęcia przez  Ubezpieczającego  nowych środków transportu, 
podlegają one ubezpieczeniu na warunkach oraz wg stawek  Ubezpieczyciela  jakie złoży w ofercie 
na wykonanie niniejszego zamówienia. 
 
Szkodowość: zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ 
 

11. UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCY I PASAŻERÓW 
• Suma  ubezpieczenia  10.000 zł na  każde miejsce wg dowodu rejestracyjnego ,  
• Zakres ochrony minimalny: trwały uszczerbek na zdrowiu ( za 1 % uszczerbku 1 % SU ), 

śmierć wskutek NW – 100 % SU, inne świadczenia wg OWU  
• Umowa ubezpieczenia obowiązuje dla pojazdów wymienionych w Załączniku nr  6 do SIWZ,  
• Pojazdy  objęte ubezpieczeniem oraz  koniec  aktualnego okres  ubezpieczenia  wg 

załącznika nr 6,  
• Składka zostanie określona kwotowo ( za 36 miesięcy Tabela nr 1 – załącznik nr 1)  

w odniesieniu do wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz dla  
każdego pojazdu  oddzielnie  
( Tabela nr 2 w  załączniku nr 1).  

• W  przypadku  zakupu lub przejęcia przez  Ubezpieczającego  nowych środków transportu, 
podlegają one ubezpieczeniu na warunkach oraz wg stawek  Ubezpieczyciela  jakie złoży   
w ofercie na wykonanie niniejszego zamówienia.  

• W przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik  Zamawiającego nie ma zastosowania 
regres ubezpieczeniowy jaki przysługuje Wykonawcy na podstawie art. 828 KC, pod 
warunkiem jednak, że szkoda nie powstała z winy umyślnej.  

 
Szkodowość: zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ 

 
12. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POMOCY W WYPADKU LUB AWARII  ASSISTANCE 

Ochroną ubezpieczenia w przykładowym Wariancie jaki posiadają ubezpieczyciele na terenie RP  
i Europy , podlegają wszystkie  wybrane pojazdy osobowe  i ciężarowe do 3.5 tony wymienione            
w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tańszego wariantu 
ubezpieczenia ASS z produktów oferowanych przez Wykonawcę dla swobodnie wybranych 
pojazdów. 
Zakres ubezpieczenia ASSISTANCE powinien pokrywać min.  

 Pomoc informacyjną;  
 Pomoc serwisową: dostarczenie paliwa, serwis w miejscu zdarzenia, holowanie pojazdu  na 

odległość minimum do 200 km przy czym w ramach limitu można skorzystać z  holowania         
2 razy np.  w ramach 1 zdarzenia , ekspertyza techniczna, transport techniczny, złomowanie 
pojazdu i inne świadczenia wg OWU 

 Pomoc w podróży; zakwaterowanie, zorganizowanie parkingu, pomoc administracyjna, odbiór 
pojazdu odzyskanego po kradzieży, powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania, 

  Inne ryzyka i zapisy  wg OWU ASS Wykonawcy  
Limity odpowiedzialności na poszczególne ryzyka określają OWU ASS Ubezpieczyciela za wyjątkiem 
zapisu o minimalnym limicie holowania na 1 zdarzenie.  
Zakres terytorialny – RP + EUROPA 
Składkę za ubezpieczenie wszystkich pojazdów wpisać do załącznika nr 1 
 
W przypadku  zakupu lub przejęcia przez  Ubezpieczającego  nowych środków 
transportu, podlegają one ubezpieczeniu na warunkach oraz wg stawek  Ubezpieczyciela  
jakie złoży w ofercie na wykonanie niniejszego zamówienia. 
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Składka zostanie określona kwotowo ( za 36 miesięcy Tabela nr 1 – załącznik nr 2) w odniesieniu 
do wszystkich pojazdów wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz dla  każdego pojazdu  
oddzielnie ( Tabela nr 2  w  załączniku nr 2 – składka za 12 miesięcy). 
 
Szkodowość: zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ujednolicenia okresu ubezpieczenia wszystkich 
pojazdów Zamawiającego  w zakresie ubezpieczenia OC/AC/NNW/ASS, gdy wszystkie 
pojazdy będą ubezpieczone Wykonawcy który wygrał przetarg. Po ujednoliceniu okresu 
ubezpieczenia składka za polisę generalną będzie płatna w 4 równych ratach, polisy 
jednostkowe jednorazowo.  Z tytułu płatności rozłożonej na raty, Wykonawca nie 
pobierze dodatkowej składki.  
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	Zamawiający ma prawo w zakresie ryzyk objętych ochroną w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczyć mienie stanowiące własność Zamawiającego (ubezpieczone w lokalizacjach PŚk) na terenie dowolnej lokalizacji na i terenie poza granicami RP, ...
	Obiekty PŚk w ciągu ostatnich lat gruntownie zmodernizowano. Wymianie uległy wszystkie instalacje wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, podzielenie budynków na strefy pożarowe, wykonano prace budowlane wewnętrzne, wymiana poszyć dachów, montaż syst...
	Wszystkie obiekty Zamawiającego  mają aktualne zezwolenia na użytkowanie, aktualne wszystkie przeglądy o jakich mowa w art. 62 ust. 1 Ustawy prawo budowlane, aktualne przeglądy instalacji podlegających aprobacie technicznej UDT.
	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe:
	Budynki posiadają dozór całodobowy pracowników PŚk, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, część pomieszczeń posiada alarm przeciw kradzieżowy – inne informacje o zabezpieczeniach nie będą udzielane. Majątek chroniony jest ponad standard określony w klau...

