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TOM III Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Ubezpieczenie mienia, pojazdów i odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy 
 
I. Informacje ogólne.  
 
Zamawiający/ Ubezpieczający/ Ubezpieczony: 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 30  

Regon: 340057695 
NIP: 5542647568 
Rodzaj przeważającej działalności: 
wg Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD 2007)    8542B  SZKOŁY WYŻSZE 

 
Zakres działalności: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego prowadzi działalność w zakresie szkolnictwa 
wyższego, prac naukowych i badawczych (szersze informacje na stronie : www.ukw.edu.pl), prowadzi 
również działalność w zakresie: 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 

 Niepubliczne   Gimnazjum, 

 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
Szkoły niepubliczne prowadzą działalność przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy.   

Okresy ubezpieczenia:  

1) w odniesieniu do wszystkich ryzyk, z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych, obejmuje 
okres ubezpieczenia od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 

2) w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych – dwa okresy roczne zgodnie z terminami 
umów ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów przedstawionych w wykazach nr 5 i 6.   

Płatność składki:  

1) Za ubezpieczenia majątkowe – składka płatna w 8 równych ratach w terminie:  
- I rata do 31.01.2014 r.,  

- II rata do 31.03.2014 r., 

- III rata do 30.06.2014 r.,  

- IV rata do 30.09.2014 r. 

- V rata do 31.01.2015 r.,  

- VI rata do 31.03.2015 r., 

- VII rata do 30.06.2015 r.,  

- VIII rata do 30.09.2015 r. 

2) Za ubezpieczenia komunikacyjne – składka płatna za każdy pojazd jednorazowo, za każdy 
roczny okres ubezpieczenia, w terminie 14 dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 
danego pojazdu. 

3) W przypadku doubezpieczenia - składka płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia 
dokumentu potwierdzającego doubezpieczenie. 

Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  jest wnioskiem ubezpieczeniowym w 
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, na podstawie którego ubezpieczyciel potwierdzi zawarcie 
umów ubezpieczenia w formie polis (certyfikatów) ubezpieczeniowych.  

Sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności na pierwsze ryzyko, limity odpowiedzialności na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, limity wskazane w klauzulach dodatkowych, określone 
w niniejszym Opisie przedmiotu ubezpieczenia (tom III siwz), mają zastosowanie odrębnie do każdego 
z dwóch rocznych okresów rozliczeniowych.  

http://www.ukw.edu.pl/
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Warunki poszczególnych ubezpieczeń opisanych w niniejszej specyfikacji stanowią warunki 
szczególne w rozumieniu kodeksu cywilnego i mają pierwszeństwo w zastosowaniu i interpretacji 
umów przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia. 

Ubezpieczeniem objęte jest mienie Zamawiającego będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu 
na jego wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub 
przyjęcia mienia na podstawie np. umowy, protokołu przekazania, rachunku, faktury. 

Wykazy stawek ubezpieczeniowych dla poszczególnych ryzyk w zakresie ubezpieczeń będących 
przedmiotem niniejszego zmówienia publicznego, stanowić będą załącznik do umowy. 
Jeżeli po zawarciu umowy wartość ubezpieczonego mienia ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu, 
Zamawiający może żądać odpowiedniego zmniejszenia lub zwiększenia sumy ubezpieczenia w 
umowie ubezpieczenia.  

Zmniejszenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą odpowiednie zmniejszenie składki za 
ubezpieczenie, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
Zamawiający zażądał zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 

W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy 
ubezpieczenia po szkodzie, doubezpieczenie będzie następowało według stawek wynikających ze 
złożonej oferty cenowej. 

Zamawiający oświadcza, iż będąc podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie jest uprawniony 
do odliczania tego podatku w przypadku odtworzenia utraconych lub zniszczonych w wyniku szkody 
przedmiotów ubezpieczenia.  

Sumy ubezpieczenia mienia podane są brutto z podatkiem VAT. 

Zamawiający informuje, że posiada następujące dodatkowe zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
  

1. Systemy alarmowe w wybranych pomieszczeniach w obiektach: przy ul. Chodkiewicza 30, 51, 
ul. Niemcewicza 2, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 2A, ul. Grabowa 2, ul. Weyssenhoffa 11, 
ul. Berwińskiego 4, ul. Staffa 1, Siedleckiego 19, ul. Łużycka 21, 24, ul. Ogińskiego 1 i 16, ul. 
Przemysłowa 34, Ossolińskich 12, Gałczyńskiego 23, Kopernika 1, podłączone do portierni 
przy ul. Chodkiewicza 30 obsługiwanej całodobowo przez pracowników Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego mających kontakt z firmą ochrony mienia obsługującą Uniwersytet oraz  
Szymanowskiego 3 ( biblioteka ) - instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN i kontroli 
dostępu KD w oparciu o centralę INTEGRA i Sportowa 2 - instalacja sygnalizacji włamania i 
napadu SSWiN w oparciu o centralę  INTEGRA.W obiekcie przy ulicy Mińskiej 15 znajduje się 
system alarmowy, który nie jest podłączony do portierni wewnętrznej w budynku głównym 
przy ul. Chodkiewicza 30 (brak możliwości wykonania takiego podłączenia z powodu braku 
sieci). Obiekt przy ul. Mińskiej 15 posiada odrębną portiernię obsługiwaną całodobowo.  

2. Systemy monitorowania zewnętrznego są zainstalowane w obiektach: przy ul. Chodkiewicza 
30, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 2A, ul. Weyssenhoffa 11, ul. Ossolińskich 12, ul. 
Przemysłowa 34, Grabowa 2, Jagiellońska 11, Ogińskiego 16, Kopernika 1, Staffa 1, 
Siedleckiego 19, Szymanowskiego 3 i Sportowa 2. Stanowiska monitorowania obsługiwane są 
całodobowo przez pracowników Uniwersytetu mających kontakt z firmą ochrony mienia 
obsługującą Uniwersytet. System monitorowania w obiekcie przy ulicy Mińskiej 15 nie jest 
podłączony do portierni wewnętrznej w budynku głównym przy ul. Chodkiewicza 30 (brak 
możliwości wykonania takiego podłączenia z powodu braku sieci).  

 
Wszystkie wyżej wymienione obiekty objęte są patrolem interwencyjnym - portiernie wyposażone  są 
w piloty radiolinii napadowej,  podłączone do firmy ochrony mienia obsługującej Uniwersytet (obecnie 
JUWENTUS). Monitorowanie sygnału napadu polega na odebraniu sygnału alarmowego z pilota 
radiolinii napadowej i wysłaniu grupy ochrony doraźnej do obiektu oraz nawiązaniu kontaktu 
telefonicznego z portierem w celu weryfikacji i eliminacji zagrożenia. 

 
Zamawiający informuje, że posiada następujące dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe: 

1. Lokalny system sygnalizacji pożarów ( czujki dymowe) są zainstalowane w obiektach: Domy 
Studenckie tj. przy ul. Łużyckiej 21 i 24, ul. Ogińskiego 16, ul. Weyssenhoffa 11, Muzeum przy 
ul. Berwińskiego 4, Kopernika 1. Instalacja alarmowa podłączona jest do portierni 
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obsługiwanej przez pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego mających kontakt z firmą 
ochrony mienia obsługującą Uniwersytet oraz do Straży Pożarnej. 
 

2. zabezpieczenia przeciwpożarowe w nowo wybudowanych obiektach: 
Szymanowskiego 3: 

 instalacja sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych SAP w oparciu o 
centralę SIEMENS, 

 instalacja gaszenia wodą (zraszacze) w całym obiekcie pracująca w systemie SAP, 

 instalacja gaszenia gazem w pomieszczeniu serwerowni głównej i pomieszczeniach 
zbiorów specjalnych pracująca w systemie SAP, 

 instalacja elektryczna z zasilaniem gwarantowanym przez układ zasilania 
rezerwowego  UPS- agregat prądotwórczy. 

Sportowa 2: 
instalacja sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych SAP w oparciu o centralki 
SIEMENS: nr 1 dla budynków A, B, C oraz nr 2 w budynku D. 
 

Zabezpieczenia obiektów aktualnie nieużytkowanych, przeznaczonych do remontu: 
1. Obiekt przy ul. Poniatowskiego 12  - budynek aktualnie nieużytkowany, planowany jest IV etap 

modernizacji. Budynek znajduje się na terenie ogrodzonym. Zlokalizowany jest w bliskim 
sąsiedztwie Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji. Budynek jest 
systematycznie doglądany przez pracownika gospodarczego i inspektora nadzoru z Działu 
Inwestycji Zamawiającego. 

2. Obiekt przy ul. Pestalozziego 18a – budynek obecnie nieużytkowany,  planowany jest 
kapitalny remont budynku łącznie z wymianą instalacji i termomodernizacją. Budynek mieści 
się na  terenie ogrodzonym, okna okratowane na poziomie parteru, drzwi zewnętrzne 
zamknięte na podwójne zamki. Budynek zlokalizowany jest w sąsiedztwie budynku 
należącego do Zespołu Szkół Budowlanych, który jest dozorowany całodobowo.  

 

Wykaz szkód w latach 2010 - 2013: 

Rok         ubezpieczenie / rodzaj szkody   wypłacone odszkodowanie w PLN 

2010        mienie od wszystkich ryzyk   - zalanie pomieszczeń                1 147,15 
2010        mienie od wszystkich ryzyk   - zalanie pomieszczeń       757,57 
2010        mienie od wszystkich ryzyk   - zalanie pomieszczeń       704,11 
2010        mienie od wszystkich ryzyk   - zalanie pomieszczeń                1 237,06 
2010        mienie od wszystkich ryzyk   - zalanie pomieszczeń                1 120,62 
2010        mienie od wszystkich ryzyk   - zalanie pomieszczeń       413,38 
2010        OC działalności - uszkodzenie pojazdu                                    1 353,14  
2010        OC posiadacza pojazdu                                                        4 506,22 
2010        OC posiadacza pojazdu                                   632,25 
                         Razem   2010 r.               11 871,50 

2011        mienie od wszystkich ryzyk   - zalanie pomieszczeń                  2 533,37 
2011        mienie od wszystkich ryzyk   - zalanie pomieszczeń                  3 773,09 
2011        mienie od wszystkich ryzyk   - zalanie pomieszczeń                  1 280,92 
2011        mienie od wszystkich ryzyk   – kradzież z włamaniem      520,38 
2011        mienie od wszystkich ryzyk   - zalanie pomieszczeń         648,89 
2011        mienie od wszystkich ryzyk   - zalanie pomieszczeń         613,38 
2011        mienie od wszystkich ryzyk   – deszcz nawalny                         2 456,19 
2011        mienie od wszystkich ryzyk   – deszcz nawalny                         1 689,96 
2011    OC działalności - uszkodzenie pojazdu                                      1 089,20   
2011    OC działalności - uszkodzenie pojazdu                             600,00 
                         Razem   2011 r.                15 205,38 
 
2012        mienie od wszystkich ryzyk   - deszcz nawalny                  314,21 
2012        mienie od wszystkich ryzyk   - deszcz nawalny                  165,54 
2012        mienie od wszystkich ryzyk   - deszcz nawalny                           3 884,50 
2012        mienie od wszystkich ryzyk   – wyładowania atmosferyczne                            3 837,35 
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2012        mienie od wszystkich ryzyk   - deszcz nawalny                   885,36 
2012        mienie od wszystkich ryzyk   - uszkodzone ogrodzenie                                      1 067,45 
2012        autocasco                                                                                     4 615,85 
2012        autocasco                                                                                     5 230,41 
2012        OC posiadacza pojazdu                                                          1 881,01 
                         Razem   2012 r.                  21 881,68 
 
 
2013        mienie od wszystkich ryzyk   - zalanie                     696,19 
2013        mienie od wszystkich ryzyk   - zalanie                   3 358,62 
2013    OC działalności - uszkodzenie pojazdu                                        3 119,40   
2013    OC działalności - uszkodzenie pojazdu                                        1 457,68   
2013    OC działalności - uszkodzenie pojazdu                                        2 062,45  
2013        OC posiadacza pojazdu                                                          1 217,00 
2013        OC posiadacza pojazdu                                      514,00 
                          Razem   2013 r.                  12 425,34 
 

Rezerwy na niewypłacone odszkodowania w PLN: 

2013        autocasco                                                                                     2 400,00 
 

Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej  

Klauzule dodatkowe mają charakter obligatoryjny. Brak akceptacji klauzul spowoduje odrzucenie 
oferty jako niezgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

Poniższe klauzule mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej 
(odpowiedzialności Ubezpieczyciela) zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), do 
którego mają zostać włączone. W sytuacji, gdy zgodnie z treścią klauzuli w stosunku do OWU 
doszłoby do zawężenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym ubezpieczeniu, to zastosowanie 
mają tylko te postanowienia w klauzulach dodatkowych, które tej odpowiedzialności nie zawężają i 
które tę odpowiedzialność rozszerzają. 

1. Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od 
odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za 
reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby będące przedstawicielami 
Ubezpieczającego powołanymi na podstawie ustawy lub statutu. Za szkody powstałe wskutek 
winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wszystkich pozostałych osób, nie będących 
reprezentantami, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Dotyczy: ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.  

2. Klauzula automatycznego pokrycia środki trwałe  (w tym niskocenne) – ustala się, że 
bieżące inwestycje realizowane przez Ubezpieczającego powodujące zwiększenie sum 
ubezpieczenia podanych w SIWZ (nowo zakupione środki trwałe, zwiększenia wartości 
środków trwałych wskutek wykonania inwestycji, modernizacji i innych czynności 
podnoszących ich wartość), w tym rzeczy nabywane przez Ubezpieczającego na podstawie 
umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie ubezpieczającego 
prawo do używania rzeczy (leasing, najem, użytkowanie etc.), będą automatycznie objęte 
ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z 
posiadaniem mienia w miejscu ubezpieczenia. Podstawą objęcia ubezpieczeniem jest 
udokumentowanie jego nabycia (np. faktura, protokół zdawczo-odbiorczy). W przypadku, 
kiedy zwiększenie wartości mienia nie przekroczy 10% łącznej sumy ubezpieczenia, 
Ubezpieczyciel nie naliczy z tego tytułu dodatkowej składki. W przypadku zwiększenia 
wartości mienia powyżej 10% łącznej sumy ubezpieczenia, zostanie ono automatycznie objęte 
ochroną ubezpieczeniową, a składka będzie rozliczona systemem pro rata według stawki 
przyjętej do ubezpieczenia, w terminie 60 dni po upływie okresu ubezpieczenia. Łączny limit 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla klauzuli automatycznego pokrycia wynosi 20% sumy 
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ubezpieczenia. Klauzula dotyczy również mienia nabytego przed początkiem okresu 
ubezpieczenia, t.j. pomiędzy datą ustalenia danych do opracowania SIWZ (30.06.2013 r.), a 
rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

 
3. Klauzula likwidacyjna w środkach trwałych (w tym niskocennych) – z zachowaniem 

pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, iż bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego 
danego środka trwałego, odszkodowania za szkody w środkach trwałych, wypłacane są 
według pełnych kosztów naprawy, odtworzenia lub odbudowy uszkodzonego, zniszczonego 
lub utraconego mienia, z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu, opłat celnych i innych 
tego typu należności, bez potrącania umorzenia księgowego i zużycia technicznego. Górną 
granicą odpowiedzialności jest zadeklarowana przez Ubezpieczającego suma ubezpieczenia 
w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk. 

 
4. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - z zachowaniem pozostałych, 

niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego sprzętu 
elektronicznego, odszkodowania wypłacane będą według pełnych kosztów naprawy lub 
odtworzenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego sprzętu, bez potrącania umorzenia 
księgowego i zużycia technicznego, do wartości odtworzenia rozumianej jako wartość 
zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, 
możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności, z uwzględnieniem kosztów 
transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności. 
Górną granicą odpowiedzialności jest zadeklarowana przez Ubezpieczającego suma 
ubezpieczenia w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej. Dotyczy: ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego. 

 
5. Klauzula likwidacyjna w środkach obrotowych - z zachowaniem pozostałych, 

niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
odszkodowanie wypłacane jest w wysokości kosztu wytworzenia lub cenie zakupu danego 
środka obrotowego. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

6. Klauzula podatku VAT - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie ustala się na 
podstawie cen brutto (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT). Dotyczy: 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 
ubezpieczenia casco sprzętu pływającego,  ubezpieczenia autocasco.  

7. Klauzula samodzielnej likwidacji drobnych szkód – z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, iż w przypadku szkody, której szacowana 
wartość nie przekracza 5.000,00 PLN na dzień jej powstania, Ubezpieczający ma prawo, po 
uprzednim zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, 
sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający: 

 datę sporządzenia protokołu, 

 skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół, 

 datę wystąpienia szkody, 

 przyczynę powstania szkody (w przypadku gdy jest to możliwe), 

 wykaz uszkodzonego mienia, 

 krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny szkody, 

 szacunkową wartość szkody, 

 dokumentację fotograficzną. 
Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczający dostarczy 
Ubezpieczycielowi inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel zażąda odpowiednio do stanu 
rzeczy. W przypadku jeśli szkoda posiada znamiona przestępstwa Ubezpieczony zobowiązuje 
się także do zawiadomienia stosownych organów Policji.  Dotyczy ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk. 
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8. Klauzula wyłączenia niedoubezpieczenia - w przypadku środków trwałych oraz 
wyposażenia ubezpieczonych wg wartości księgowej brutto – zasady proporcjonalnej redukcji 
odszkodowania nie stosuje się.  
Ubezpieczyciel nie stosuje również zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania w 
przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju 
zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, nie przekracza 
w dniu szkody równowartości 120% sumy ubezpieczenia tego mienia. Dotyczy: ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 
 

9. Klauzula kosztów dodatkowych – odszkodowanie każdorazowo jest powiększone o koszty 
akcji ratowniczej, czynności mających na celu zapobieżenie powstaniu bądź zwiększeniu się 
szkody, kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie, ekspertyz szkodowych oraz innych 
uzasadnionych kosztów bezpośrednio związanych z zaistniałą szkodą lub zdarzeniem. 
Powyższe koszty są kosztami dodatkowymi  w ramach sumy ubezpieczenia danego 
przedmiotu ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
 

10. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia -  z zachowaniem pozostałych 
niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  tzw. 
przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii 
ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło 
niedoubezpieczenie przewyższające wartości podane w klauzuli niedoubezpieczenia, lub w 
odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione 
uzasadnione koszty bezpośrednio związane z zaistniałą szkodą lub zdarzeniem. Przezorna 
suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną 
ubezpieczeniową w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:  500.000 PLN. Dotyczy ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk. 
 

11. Klauzula automatycznego przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie – z 
zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia ustala się, że suma ubezpieczenia zostanie przywrócona do pierwotnego 
poziomu po jakiejkolwiek wypłacie odszkodowania wynikającego z zakresu ubezpieczenia 
(brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie). Klauzula dotyczy wyłącznie mienia 
ubezpieczonego w systemie sum stałych oraz sum zmiennych, nie dotyczy mienia 
ubezpieczonego na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności wskazanych w klauzulach 
dodatkowych. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

 
12. Termin powiadomienia o szkodzie – z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że ubezpieczający jest zobowiązany 
zawiadomić ubezpieczyciela o szkodzie lub roszczeniu osoby poszkodowanej, nie później niż 
w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości 
(zgłoszenie roszczenia). Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia sprzętu pływającego, ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności. 

 
13. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – niedopełnienie obowiązku zgłoszenia 

szkody nie może być przyczyną odmowy bądź zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeśli nie 
miało to wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej rozmiaru. Dotyczy 
wszystkich ryzyk. 
 

14. Klauzula 72 godzin - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że wszystkie szkody powstałe z tej 
samej przyczyny w okresie 72 godzin od powstania pierwszej szkody, są traktowane jako 
jedno zdarzenie w odniesieniu do franszyz. Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk 

 
15. Klauzula miejsca ubezpieczenia – ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 

niniejszą  klauzulą, postanowień ogólnych  warunków ubezpieczenia, że miejscem 
ubezpieczenia, poza wskazanymi w treści niniejszego SIWZ, są wszystkie lokalizacje, w tym 
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miejsca uznane i wyznaczone, które będą użytkowane i administrowane przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na terenie RP. Dla ubezpieczeń mienia wymagane jest 
posiadanie minimalnych zabezpieczeń określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 
Dotyczy: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności. 

 
16. Klauzula nowych lokalizacji - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 

klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochrona ubezpieczeniowa 
zostaje rozszerzona na wszystkie lokalizacje na terenie RP, których użytkowanie 
Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna 
się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania protokołu odbioru lub 
umowy najmu), pod warunkiem zgłoszenia Ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni od momentu jej 
przejęcia. Dla ubezpieczeń mienia wymagane jest posiadanie minimalnych zabezpieczeń 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z tytułu prowadzenia działalności. 
 

17. Klauzula odbudowy w innej lokalizacji - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 

umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel wyraża zgodę, aby utracone, uszkodzone 

lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu 
na terenie RP, według uznania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz w sposób 
odpowiadający wymogom Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że wysokość 
odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany 
byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego 
stanu w dotychczasowej lokalizacji. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
 

18. Klauzula przechowywania mienia - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu odpowiedzialności 
ubezpieczyciela włączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia (w tym zalanie 
bezpośrednio z góry) przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub gdy 
podstawa, na której przechowywane jest mienie w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej 
poziomu gruntu jest niższa niż 10 cm, jeżeli taki sposób przechowywania jest zgodny z naturą 
i właściwościami tego mienia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

 
19. Klauzula stempla pocztowego – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 

klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w sytuacji, gdy zapłata 
należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub 
przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę złożenia zlecenia przelewu w banku lub 
urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku 
Ubezpieczającego zgromadzona była odpowiednia ilość środków wystarczająca na pokrycie 
wymaganej składki lub raty składki. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

20. Klauzula opóźnienia zapłaty składki lub raty składki – z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie 
przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy 
ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji 
Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając 
dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto 
Ubezpieczyciela w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę 
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Dotyczy wszystkich ryzyk z wyjątkiem 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. 

 

21. Klauzula nie potrącania rat z odszkodowania – w przypadku wypłaty odszkodowania, 
Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie 
wymagalnych oraz żądania zapłaty pozostałych rat. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

 
22. Klauzula przewłaszczenia – w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników 

majątkowych ubezpieczającego, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest 
kontynuowana na dotychczasowych warunkach chyba, że strony umówią się inaczej. Dotyczy: 
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ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 
autocasco. 

 
23. Klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlanych – z zastrzeżeniem ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia 
uzgodniono odpowiedzialność Ubezpieczyciela dla ubezpieczonych składników mienia w 
trakcie prowadzonych w miejscu ubezpieczenia robót ziemnych, prac budowlanych, 
montażowych, instalacyjnych i remontowych wymagających i nie wymagających, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, pozwolenia na budowę. Limity odpowiedzialności: 500.000 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla mienia będącego przedmiotem 
prac ziemnych, budowlanych, montażowych i instalacyjnych wymagających pozwolenia na 
budowę; dla pozostałego mienia odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia tego 
mienia. Dla prowadzonych prac nie wymagających pozwolenia na budowę odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela do wysokości sumy ubezpieczenia mienia objętego ubezpieczeniem, z 
zastrzeżeniem, że realizacja tych prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 
budynków lub budowli. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

 
24. Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia - z zachowaniem 

pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że : 

 Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia 
spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych 
niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych, 

 przez  przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia 
przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie 
się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych, 

 wyżej wymienione zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod 
warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie 
ograniczników przepięcia (odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry), 

 z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska 
wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, 
maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów 
napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych 
reagujących na przepięcia zewnętrzne.  

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 

 dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię  
przesyłającą energie elektryczną: do pełnych sum ubezpieczenia, 

 dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn -
500 000,00 PLN.  

       Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
 

25. Klauzula  kosztów poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii - z zastrzeżeniem 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, 
że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 
poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100.000,00 PLN. Dotyczy ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk. 
 

26. Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczenia (np. po szkodzie), uzupełnienia 
lub podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą 
warunki umowy oraz wysokości stawek obowiązujące w polisie zasadniczej. W przypadku 
wyłączenia części mienia z polisy ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel nie będzie stosował 
potrąceń z tytułu kosztów administracyjnych. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia autocasco. 

 
27. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - Ubezpieczyciel 

oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za 
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wystarczający do czasu przeprowadzenia ewentualnej inspekcji w ubezpieczonych 
lokalizacjach, przy czym po przeprowadzeniu inspekcji nie będzie się domagał wprowadzenia 
zabezpieczeń ponad te, które określone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia jako 
minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 
28. Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych – Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 

ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży mienie Zamawiającego znajdujące się na zewnątrz 
budynków, takie jak: bramy, elementy ogrodzenia, słupy, wszelkiego rodzaju instalacje, sprzęt 
oświetleniowy, kamery monitoringu itp. Powyższe urządzenia powinny być zamontowane i 
zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia 
śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 30 000 PLN. 
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
 

29. Klauzula dewastacji / wandalizmu - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody 
powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Limit 
odpowiedzialności: 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
z podlimitem   30 000,00  PLN dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). 
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
 

30. Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu - z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz  niskocenne składniki majątku 
stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, bądź będące w ich  posiadaniu 
na podstawie tytułu prawnego, od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu na 
terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów pomiędzy lokalizacjami, w 

których Ubezpieczający prowadzi działalność oraz do i z serwisu/zakładu naprawczego, 
wykonywanych przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, 
przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczającego bądź będącego w 
jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.  

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: 

 pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, 
deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, 
uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub 
budowli; 

 wypadek, jakiemu uległ środek transportu, 

 rabunek, 

 kradzież mienia wraz ze środkiem transportu, 

 kradzież z włamaniem. 
Za początek transportu  uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a 
za koniec transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody 
powstałe w wyniku zdarzeń losowych mających miejsce podczas załadunku i rozładunku 
mienia są objęte  ubezpieczeniem. 
W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty 
na zamki fabryczne, a w porze nocnej pozostawiony na terenie ogrodzonym, oświetlonym i 
dozorowanym. 
 
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 

 powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania 
niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, powstałe 
wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 

 powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości 
lub objętości; 

 powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;  
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 powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami 
lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu 
lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których 
przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami; 

 kradzieży zwykłej, przez którą rozumie się kradzież bez śladów włamania, 

 zaginięcia. 
Ponadto ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu: 

 obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki 

 mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym. 
 
Limit odpowiedzialności: 200 000,00  PLN   na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
 

31. Klauzula uderzenia pojazdu - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że zakres ubezpieczenia obejmuje 
szkody powstałe w wyniku uderzenia pojazdu (lub przewożonego nim ładunku) w 
ubezpieczone mienie, w tym uderzenia pojazdu będącego własnością Ubezpieczającego lub 
użytkowanego przez niego na podstawie umowy lub innego tytułu prawnego. Dotyczy 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
 

32. Parkingi, drogi dojazdowe, podjazdy - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia 
uzgodniono, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczenia zadeklarowane do 
ubezpieczenia parkingi, drogi dojazdowe, podjazdy, chodniki, ogrodzenia, bramy znajdujące 
się w obrębie ubezpieczonych lokalizacji. Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

 
33. Klauzula odstąpienia od regresu - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 

klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu w stosunku do osób 
odpowiedzialnych za szkodę, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Zrzeczenie 
się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 

34. Klauzula  ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza lokalizacjami Ubezpieczającego  
1) Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym 

używanym do prac służbowych przez Ubezpieczającego, jego pracowników, 
współpracowników lub studentów poza miejscem ubezpieczenia, o ile prace te miały 
miejsce na terytorium RP, w tym szkody w wyniku upadku, kradzieży z włamaniem i 
rabunku, szkody podczas przenoszenia i przewożenia.  

2) Sprzęt elektroniczny badawczy przenośny, zgodnie z wykazem nr 7 do SIWZ, jest objęty 
ubezpieczeniem na lądzie jak i podczas prowadzenia prac badawczych na jednostkach 
pływających (łódź pychowa 6,5x1,2m i dwa pontony z silnikiem o mocy 5KM; pontony 
wyposażone są w  specjalny stelaż na sprzęt, który jest zabierany w celach badawczych) 
na rzekach i jeziorach na terenie RP. 

3) Ubezpieczeniem są objęte szkody podczas przewożenia ubezpieczonego sprzętu. Nie są 
objęte ubezpieczeniem szkody powstałe wskutek wypadku środka transportu należącego 
do ubezpieczającego, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym 
pojazdu, bądź też szkoda powstała lub została zwiększona wskutek niewłaściwego 
opakowania sprzętu, niezgodnego z zaleceniami producenta, lub wskutek braku takiego 
opakowania. 

4) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z 
włamaniem z pojazdu, pod warunkiem że: 

a) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita, sztywna konstrukcja), w chwili 
kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz, sprzęt pozostawiony w pojeździe 
został zamknięty w bagażniku lub innym schowku stanowiącym seryjne 
wyposażenie pojazdu; 

b) sprzęt został skradziony z pojazdu w godzinach od 6.00 - 22.00, przy czym 
ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został 
na parkingu strzeżonym i wyposażony był  w aktywne urządzenia 
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antywłamaniowe (np. wywołujące alarm) albo znajdował się w garażu 
zamkniętym. 

Udział własny dla szkód w wyniku kradzieży z włamaniem i upadku - 5 % odszkodowania, nie 
mniej niż 500 PLN. Dla pozostałych szkód franszyza redukcyjna 500 PLN. 

  Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego. 
 

35. Klauzula  ubezpieczenia sprzętu elektronicznego podczas tymczasowego 
magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu - z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że zakres 
ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej 
eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w 
użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia. 
Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Zakres ubezpieczenia – objęte są szkody polegające na utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu lub ubytku 
wartości ubezpieczonego mienia będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym, które 
wystąpiło nagle i niezależnie od woli Ubezpieczającego, w tym w wyniku akcji ratowniczej, uderzenia 
pojazdu (w tym pojazdu należącego do Ubezpieczającego) w ubezpieczone mienie.  

Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko powodzi dla wszystkich lokalizacji Ubezpieczającego. 

Zamawiający informuje, że miejsca ubezpieczenia wymienione w SIWZ nie były dotknięte powodzią 
lub podtopieniami wskutek podniesienia się wód w rzekach w ciągu ostatnich 20 lat. 

Zakres ubezpieczenia aktualnie nieużytkowanych budynków przy ul. Poniatowskiego 12 i ul. 
Pestalozziego 18A w Bydgoszczy, przeznaczonych do remontu i modernizacji, zostaje ograniczony do 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia szyb od stłuczenia. 
Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową wymienionych powyżej budynków jest odłączenie 
(zamknięcie dopływu) przez Ubezpieczającego wszystkich czynnych instalacji (woda, energia 
elektryczna, gaz).  

Zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych winien obejmować co najmniej 

następujące ryzyka i koszty: 

- pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, 

- huragan, deszcz nawalny, śnieg, powódź, lawina, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, 
zalanie, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, trzęsienie ziemi, 

- uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia się rosnących w pobliżu drzew 
lub budynków, budowli, urządzeń technicznych lub innych elementów, 

- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony 
zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia 

pozostałości po szkodzie. 
 
 
Franszyza redukcyjna - dla mienia pracowniczego, osobistego osób trzecich i gotówki – brak , dla 
pozostałego mienia – 400 PLN  
Franszyza integralna, udział własny - brak 
Konstrukcja budynków – zgodnie z wykazem nr 2 

Wartość księgową brutto środków trwałych i wyposażenia z podziałem na lokalizacje podano w 
wykazach nr 3 i 4 – stan na 30.06.2013. 

Szacunkowa wartość PML wynosi  52,2 mln PLN – lokalizacja ul. Szymanowskiego 3 w 
Bydgoszczy (Biblioteka Główna). Podana wartość PML ma wyłącznie charakter informacyjny i w 
żadnym przypadku nie może stanowić limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela. 
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Przedmiot ubezpieczenia: 

1)  Środki trwałe 

      System ubezpieczenia : sumy stałe  
      Rodzaj wartości : wartość księgowa brutto  

Likwidacja szkód : zgodnie z klauzulą likwidacyjną w środkach trwałych 
Budynki i budowle – suma ubezpieczenia: 100.400.912,44 PLN 
Pozostałe środki trwałe – suma ubezpieczenia: 26.187.335,72 PLN  
 

2)   Środki trwałe umarzane jednorazowo (niskocenne) 
System ubezpieczenia : sumy stałe 
Rodzaj wartości : wartość księgowa brutto 
Likwidacja szkód : zgodnie z klauzulą likwidacyjną w środkach trwałych 
Suma ubezpieczenia:  12.467.496,04 PLN 
 

3)  Nowo wybudowana Biblioteka Główna przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy 

      Obiekt posiada pozwolenie na użytkowanie.  
      System ubezpieczenia : sumy stałe  
      Rodzaj wartości : wartość księgowa brutto  
 

Likwidacja szkód : zgodnie z klauzulą likwidacyjną w środkach trwałych 

      Budynki  – suma ubezpieczenia: 41.196.681,39 PLN 
      Budowle – suma ubezpieczenia:  2.864.123,59 PLN 
       Pozostałe środki trwałe (w tym niskocenne): 1.356.545,36 zł 

 (inwestycja w trakcie rozliczania, podano wartości na dzień 08.08.2013)  
 

4)   Księgozbiory 
System ubezpieczenia: sumy stałe 
Rodzaj wartości : wartość nabycia 
Likwidacja szkód :  wg wartości nabycia 
Suma ubezpieczenia:  6.700.157,31 PLN 
 

5)   Środki obrotowe (książki, materiały biurowe, chemia gospodarcza i inne) 
System ubezpieczenia: sumy stałe 
Rodzaj wartości : wartość nabycia 
Likwidacja szkód :  wg wartości nabycia 
Suma ubezpieczenia:  770.000,00 PLN 

 
6)   Mienie osobiste pracowników  

System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko 
Rodzaj wartości : rzeczywista 
Likwidacja szkód: wg wartości rzeczywistej  
Limit odpowiedzialności: 100.000,00 PLN  (limit 1000 zł/osobę) 
 

7)   Wartości pieniężne 
System ubezpieczenia : pierwsze ryzyko 
Rodzaj wartości : nominalna 
Likwidacja szkód: wg wartości nominalnej 
Suma ubezpieczenia: 150.000,00 PLN 

 
 
Limity odpowiedzialności - ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, bez względu na adres  we wszystkich lokalizacjach 
Ubezpieczającego. 

Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek, uszkodzenie 
zabezpieczeń (drzwi, okna, kraty, żaluzje, ściany, stropy, instalacje itp.). 
 
Franszyza integralna -     dla mienia pracowniczego i gotówki – brak ,  
                                           dla pozostałego mienia – 300 PLN, 
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Franszyza redukcyjna, udział własny – brak 
 
Limity odpowiedzialności: 

1. Środki trwałe i wyposażenie 
Likwidacja szkód :  zgodnie z klauzulą likwidacyjną w środkach trwałych 
Suma ubezpieczenia : 600 000,00 PLN 

 
2. Środki obrotowe 

Likwidacja szkód :  wg wartości nabycia 
Suma ubezpieczenia : 200 000,00 PLN 
 

3. Mienie osobiste pracowników  
Likwidacja szkód: wg wartości rzeczywistej  
Limit odpowiedzialności: 20.000,00 PLN  (limit 1000 zł/osobę) 
 

4. Wartości pieniężne  
Likwidacja szkód: wg wartości nominalnej 
a) kradzież z włamaniem  

suma ubezpieczenia : 100 000,00 PLN 
b) rabunek w lokalu  

suma ubezpieczenia : 100 000,00 PLN 
c) gotówka w transporcie  

suma ubezpieczenia : 100 000,00 PLN 
Transporty wartości pieniężnych – obszar RP. 
Transporty wartości pieniężnych są wykonywane przy zachowaniu obowiązujących przepisów 
prawa. 

 
5. Kradzież mienia znajdującego się na zewnętrz budynków – zgodnie z treścią klauzuli 

ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych. 
             Limit odpowiedzialności : 50 000,00 PLN  
 

6. Kradzież zwykła (mienie w budynkach i poza budynkami)  
Limit odpowiedzialności: 5 000,00 zł  
W ramach sumy ubezpieczenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody polegające na 
kradzieży zwykłej, rozumianej jako kradzież nie nosząca znamion kradzieży z włamaniem ani 
rabunku, pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu. 

 

2.2. Szyby od stłuczenia 

System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, z konsumpcją sumy ubezpieczenia, bez względu na 
lokalizację. 

Suma ubezpieczenia: 10 000 PLN. 

Wypłata odszkodowania: w wartości odtworzeniowej, z uwzględnieniem kosztów transportu, 
montażu i demontażu. 

 

2.3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Zakres ubezpieczenia: szkody materialne (ubezpieczeniem objęty sprzęt elektroniczny niezależnie od 
wieku i stopnia umorzenia), ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks).  

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, niespodziewane i niezależne od woli 
Ubezpieczającego zniszczenia, uszkodzenia lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną w 
ramach umowy ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego poza 
lokalizacjami Ubezpieczającego. 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio 
wskutek: 
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1. wszelkiego rodzaju działania wojenne, konfiskaty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku 
akcji władz państwowych, 

2. akty terroryzmu, sabotaż, strajki, zamieszki wewnętrzne i rozruchy,  
3. wybuch wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami, cyklon, tajfun, tornado, 
4. działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne, 
5. umyślne działanie lub rażące niedbalstwo Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi 

on odpowiedzialność, z zastrzeżeniem klauzuli reprezentantów, 
6. utratę zysku, dochodu, itp., 
7. osuwanie się ziemi, jeżeli osuwanie to związane jest z prowadzonymi robotami ziemnymi, 
8. szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego, 
9. działanie wirusa komputerowego. 

 
Ponadto nie są objęte ubezpieczeniem szkody: 

1. powstałe w okresie gwarancyjnym, za które odpowiedzialny jest producent lub serwisant, 
a także te, za które z mocy prawa odpowiedzialne są osoby trzecie, 

2. spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia, znanymi Ubezpieczającemu niezależnie od tego czy o takich wadach 
bądź usterkach wiedział Ubezpieczyciel, 

3. powstałe w czasie naprawy i podczas prób, za wyjątkiem prób dokonywanych w związku 
z okresowymi przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi, 

4. będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z 
wymaganiami technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, 

5. spowodowane kradzieżą bez włamania tj. bez pokonania wymaganych zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych lub zagubieniem, 

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

7. spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system 
klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, 
który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których 
znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub 
akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej 
pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków 
klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją 
producenta sprzętu. 

 
Ubezpieczenie nie obejmuje również części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub warunki 
pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, takich jak: 
tonery wywoływacze, odczynniki, środki gaśnicze i chłodnicze, taśmy barwiące, filmy, nośniki dźwięku 
i obrazu, folie różnego rodzaju, nośniki pisma i obrazu, tarcze siatkowe, bezpieczniki, żarówki, baterie 
jednorazowe, filtry, pomocnicze oprzyrządowanie w urządzeniach do rozbijania kamieni nerkowych 
(poduszka wodna, głowica fal udarowo-wstrząsowych, elektrody i generator fal uderzeniowych) oraz 
wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia np.: wiertła, frezy. 
 
Lista wyłączeń ma charakter zamknięty. 

Wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie 
ubezpieczenia. 

 
Przedmiot ubezpieczenia: 

1. Sprzęt elektroniczny badawczy przenośny zgodnie z wykazem nr 7 do SIWZ  
Rodzaj wartości: wartość księgowa brutto  

Likwidacja szkód – wg klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym 

Suma ubezpieczenia:  174.531,67 PLN 
Franszyza redukcyjna - 500,00 PLN,  

Franszyza integralna, udział własny – brak 
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2. Stacja meteorologiczna HOBO, typ stacji: Weather Station - H21-001 – sprzęt badawczy 
przenośny 

Rok produkcji 2008, nr ewidencyjny A81/08 

Rodzaj wartości: wartość księgowa brutto  

Likwidacja szkód – wg klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym 

Suma ubezpieczenia:  9 278,00 PLN 
Franszyza redukcyjna - 300,00 PLN,  

Franszyza integralna, udział własny – brak 

 
3. Sprzęt elektroniczny stacjonarny -  platforma e-learningowa użytkowana przez 

Zamawiającego na podstawie umowy użyczenia. 
Wykaz sprzętu platformy e-learningowej – wykaz nr 8 do SIWZ 

Ubezpieczony/ właściciel urządzeń :  Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 

Bydgoszczy, 85-074 Bydgoszcz, ul. Kopernika 1 
Regon: 340284592 
 
Rodzaj wartości: wartość księgowa brutto  
Suma ubezpieczenia:  223.546,00 PLN  
Likwidacja szkód – wg klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym 

Franszyza redukcyjna - 300,00 PLN,  
Franszyza integralna, udział własny – brak 
Lokalizacja : ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy. 

  
4. Maszyna do druku kolorowego -  użytkowana przez Zamawiającego na podstawie umowy 

odpłatnego używania, 
Rok produkcji 2010, nr seryjny A0V0021902014, nr wewnętrzny 1039955.  
Maszyna do druku kolorowego wyposażona jest  w następujące urządzenia : 
1. Konica Minolta Bizhup  C6501 
2. Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów 
3. Kaseta dużej pojemności 
4. Zespół dysków twardych 
5. Finiszer składający 
6. Kontroler druku Fiery IC – 408 
7. Dodatkowa pamięć do kontrolera 
8. Color Profiler V3 Suite (UV Filter) 
9. Hot Folder 
10. Modem zdalnej diagnostyki Simens TC 35I 
 

Rodzaj wartości: wartość księgowa brutto  
Suma ubezpieczenia: 136.456,20 PLN  
Likwidacja szkód – wg klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym 

Franszyza redukcyjna - 300,00 PLN,  
Franszyza integralna, udział własny – brak 
 

Ubezpieczony/ właściciel urządzenia :  DKS Sp. z o.o., 80 -044 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 
29, NIP 583-27-90-417,  REGON 190917946 

Lokalizacja : ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy. 

 

5. Spektrometr mas wysokiej czułości QTRAP 5500 wraz z oprzyrządowaniem  

Rodzaj wartości: wartość księgowa brutto  
Suma ubezpieczenia: 2.498.873,88 PLN 
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Likwidacja szkód – wg klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym 

Franszyza redukcyjna - 500,00 PLN,  
Franszyza integralna, udział własny – brak 
Lokalizacja: ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy 

 

2.4.    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Liczba pracowników – 1.220 osób (stan na 30.06.2013), w tym: 

- administracja 334 osoby, 

- dydaktycy 666 osób, 

- obsługa  220 osób. 

Liczba studentów – 12.294 osoby + studenci doktoranci, którzy nie są pracownikami uczelni 136 osób.  

Zakres działalności: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego prowadzi działalność w zakresie szkolnictwa 
wyższego, prac naukowych i badawczych (szersze informacje na stronie : www.ukw.edu.pl), prowadzi 
również działalność w zakresie: 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 

 Niepubliczne   Gimnazjum, 

 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące 
Szkoły niepubliczne prowadzą działalność przy ul. Gałczyńskiego 23 w Bydgoszczy.   

Zakres ubezpieczenia: zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Ubezpieczającego/Ubezpieczonego) lub osób, za które ponosi 
on odpowiedzialność, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (ruchomości oraz 
nieruchomości). Za osoby, za które Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ponosi odpowiedzialność 
uważa się pracowników (niezależnie od formy zatrudnienia), doktorantów, uczniów, studentów i inne 
osoby działające w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową w zakresie nie objętym systemem 
ubezpieczeń obowiązkowych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa osób objętych ubezpieczeniem.  
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
za szkody osobowe (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć osób poszkodowanych) i rzeczowe 
(utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) oraz ich następstwa, w tym utracone korzyści, które 
osoby poszkodowane osiągnęłyby, gdyby im szkód nie wyrządzono.  
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia i roszczenia dotyczące tych szkód zgłoszone 
Ubezpieczycielowi przed upływem określonego ustawowo terminu przedawnienia.  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
za szkody powstałe w związku z realizacją umów zawartych przez Ubezpieczającego w czasie trwania 
umowy ubezpieczenia oraz umów zawartych przed datą początkową umowy ubezpieczenia. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody: 
 powstałe w związku z czynnościami dydaktycznymi nauczycieli, nauczycieli akademickich i 

innych osób nie posiadających statusu nauczyciela akademickiego (zgodnie z ustawą o 
szkolnictwie wyższym), a prowadzących czynności wykonywane w ramach kształcenia 
studentów i uczniów, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, 

 powstałe w związku z czynnościami studentów i uczniów podejmowanymi w ramach 
kształcenia prowadzonego pod nadzorem nauczycieli, nauczycieli akademickich i innych osób 
nie posiadających statusu nauczyciela akademickiego (zgodnie z ustawą o szkolnictwie 
wyższym), a prowadzących czynności w lokalizacjach Ubezpieczającego, za które 
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, 

 powstałe w związku z czynnościami uczniów i studentów podejmowanymi w ramach 
kształcenia prowadzonego pod nadzorem nauczycieli, nauczycieli akademickich i innych osób 
nie posiadających statusu nauczyciela akademickiego (zgodnie z ustawą o szkolnictwie 

http://www.ukw.edu.pl/
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wyższym), a prowadzących czynności poza lokalizacjami Ubezpieczającego, za które 
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. 

 
Rozszerzenia:   

    OC najemcy nieruchomości,  
 OC najemcy rzeczy ruchomych z włączeniem odpowiedzialności za użyczony, wynajmowany 

lub użytkowany na podstawie innej umowy sprzęt komputerowy i elektroniczny - limit 
odpowiedzialności 250 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

    OC za szkody wod. – kan. i co., w tym cofnięcie się cieczy w sieciach kanalizacyjnych, 
 OC za szkody powstałe w następstwie przeniesienia ognia, 
 OC pracodawcy za szkody osobowe wyrządzone pracownikom w wyniku wypadków przy 

pracy - limit odpowiedzialności 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, 

 OC za szkody w mieniu pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (niezależnie od 
formy zatrudnienia), w tym w pojazdach będących ich własnością lub użytkowanych przez 
nich na podstawie umowy leasingu lub innego rodzaju umowy - limit odpowiedzialności 
500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (odpowiedzialność 
deliktowa), 

 OC za szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego osobom fizycznym 
współubezpieczonym, na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia, niniejsze zapisy nie 
dotyczą odpowiedzialności wobec pracowników objętych ochroną na podstawie klauzuli OC 
pracodawcy za wypadki przy pracy - limit odpowiedzialności 500 000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 OC za szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego poza RP 
w związku z odbywaniem przez nich podróży służbowych (w tym np. przez pracowników 
naukowych na zagranicznych stażach, stypendiach), 

 OC za szkody w środkach transportu podczas prac wyładunkowych oraz  załadunkowych 
prowadzonych przez osoby objęte ubezpieczeniem – limit odpowiedzialności 100 000,00 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 OC za szkody w mieniu w pieczy lub pod kontrolą np. w szatniach 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego - limit odpowiedzialności 50 000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne lub specjalne nie objęte 
obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, 

 OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne lub specjalne w czasie wykonywania 
pracy,  

 OC za szkody w środowisku naturalnym - limit odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 OC za szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzenia imprezy niemającej 
charakteru imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej na podstawie właściwych przepisów prawa - limit odpowiedzialności 200 000,00 PLN  
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 OC za szkody powstałe w wyniku utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów,  
dokumentacji itp. – limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia, 

 

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia –  2.000.000,00 PLN 

Franszyza integralna, udział własny: brak. 

Franszyza redukcyjna: 500 PLN w szkodach rzeczowych. 

Franszyza redukcyjna: brak w szkodach osobowych, za wyjątkiem OC pracodawcy za wypadki 
przy pracy. 
W OC pracodawcy za wypadki przy pracy – wypłata odszkodowania po pomniejszeniu wysokości 
szkody o kwotę świadczenia przysługującego poszkodowanemu z tytułu wypadku przy pracy na 
podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. 
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Zakres terytorialny: RP, rozszerzenie terytorialne odpowiedzialności na kraje poza RP dla szkód 
wyrządzonych przez pracowników w czasie podróży służbowych. 

 

2.5. Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu pływającego 

Ubezpieczenie sprzętu pływającego na rzekach i jeziorach na terenie RP od ryzyka uszkodzenia, 
zniszczenia i utraty (w tym kradzieży z włamaniem oraz kradzieży zwykłej elementów sprzętu 
pływającego).  
 
Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe w okresie eksploatacji oraz powstałe w okresie 
wyłączenia z eksploatacji tj. w czasie postoju w zimowiskach, warsztatach naprawczych lub w innych 
przeznaczonych do tego celu i odpowiednio zabezpieczonych miejscach postoju bądź 
przechowywania.  
 
Przedmiot ubezpieczenia:  
łódź pychowa 6,5x1,2m i dwa pontony, silnik o mocy 5KM stosowany zamiennie. 
Wykaz sprzętu pływającego – wykaz nr 9. 
Liczba osób na jednej jednostce pływającej – maksymalnie 4 osoby na jednej jednostce.  
Łódź pychowa  - 3 osoby, natomiast w pontonach mogą płynąć po 4 osoby. 
 
Zakres ubezpieczenia  
1. Ubezpieczenie sprzętu pływającego od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia i utraty (casco),  
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu 

pływającego,  
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kapitana i członków załogi,  
4. Ubezpieczenie rzeczy osobistych kapitana i członków załogi.  
 
Ad. 1. 
Zakres ubezpieczenia casco obejmuje szkody powstałe wskutek:  
1. wypadków podczas otaklowywania lub roztaklowywania sprzętu pływającego, załadunku lub 

wyładunku jego wyposażenia, osprzętu, zapasów konsumpcyjnych oraz paliwa, 
2. wywrócenia się lub zatonięcia sprzętu pływającego, 
3. utknięcia na mieliźnie, wejścia na ląd lub przeszkodę podwodną, 
4. kolizji z inną jednostką pływającą, 
5. uderzenia o nabrzeże lub inne obiekty stałe lub pływające, 
6. pożaru lub wybuchu, 
7. upadku statku powietrznego lub przedmiotów z jego pokładu, 
8. siły wyższej, przez którą rozumie się działanie sił przyrody np. sztorm, huragan, uderzenie 

pioruna, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, 
9. działania fali wywołanej nadmierną szybkością przechodzących jednostek pływających 

(kolizja bez kontaktu), 
10. umyślnego uszkodzenia sprzętu pływającego przez osoby trzecie podczas 

postoju/przechowywania sprzętu pływającego w miejscu strzeżonym lub odpowiednio 
zabezpieczonym.  
 

Ponadto Ubezpieczyciel odpowiada za szkody będące następstwem:  
1. wszelkiego rodzaju ukrytych wad kadłuba, zespołu napędowego, z wyłączeniem kosztów 

naprawy lub wymiany części wadliwych. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tego tytułu nie 
dotyczy szkód powstałych w silniku, akumulatorach, urządzeniach elektrycznych i 
elektronicznych oraz w ich połączeniach, 

2. błędu żeglarskiego lub nawigacyjnego oraz błędu w obsłudze urządzenia, pod warunkiem, że 
popełniony został przez członka załogi posiadającego wymagane uprawnienia żeglarskie lub 
motorowodne, 

3. wadliwej naprawy dokonanej przez warsztat naprawczy lub osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje.  

 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także stratę całkowitą sprzętu pływającego zaginionego bez 
wieści.  
 
Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody  
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1. podczas transportu lądowego - wskutek pożaru, uderzenia pioruna, huraganu, deszczu 
nawalnego oraz wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportowy pod warunkiem, że 
sprzęt pływający przewożony był na odpowiednim środku transportowym i właściwie 
zabezpieczony przed uszkodzeniem,  

2. wskutek kradzieży z włamaniem lub rozboju, pod warunkiem, że sprzęt pływający był 
należycie zabezpieczony przed kradzieżą lub znajdował się w strzeżonym miejscu postoju/ 
przechowywania, przy czym za należyte zabezpieczenie sprzętu pływającego przed 
kradzieżą uważa się zabezpieczenie go w taki sposób, aby dostęp osób niepowołanych do 
wnętrza łodzi/ pomieszczenia, w którym jest przechowywana, wyprowadzenie sprzętu 
pływającego z miejsca postoju/ przechowywania oraz wymontowanie silnika, elementów 
wyposażenia i osprzętu było niemożliwe bez użycia narzędzi mechanicznych.  

 
Likwidacja szkody przez wyspecjalizowane zakłady naprawcze. Odszkodowanie wypłacane bez 
uwzględniania amortyzacji za uszkodzone części.  
 

Zakres terytorialny – rzeki i jeziora na terenie RP  

Suma ubezpieczenia – 14.620,00 PLN (wartość początkowa).  

Udział własny – 400,00 PLN  
Ad 2. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu 
pływającego.  

Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia – 100 000,00 PLN  
 
Ad 3. 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kapitana i członków załogi.  

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kapitana oraz osoby, które w danym rejsie stanowiły 
załogę ubezpieczonego sprzętu pływającego, w liczbie zgodnej z zapisem na polisie.  

2. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kapitana oraz 
członków załogi sprzętu pływającego, zaistniałych w czasie uczestniczenia w rejsie.  

3. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w 
następstwie którego Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał trwałego uszkodzenia 
ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.  

4. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zwichnięcie stawów oraz naderwanie ścięgien 
spowodowane nagłym napięciem mięśni, jeżeli zdarzenia te miały miejsce podczas trwania 
rejsu.  

 
W ramach ubezpieczenia NNW Ubezpieczyciel wypłaca:  

1) w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu stwierdzonego przed upływem dwóch lat 
od zaistnienia nieszczęśliwego wypadku w orzeczeniu lekarskim wydanym na zlecenie 
Ubezpieczyciel - świadczenie w wysokości kwoty stanowiącej taki procent sumy 
ubezpieczenia określonej w polisie, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku,  

2) w przypadku śmierci - jednorazowe świadczenie w wysokości 50% sumy ubezpieczenia.  
 

Suma ubezpieczenia na jednego członka załogi – 10 000,00 PLN  
Suma ubezpieczenia (11 osób) – 110 000,00 PLN 
Liczba osób na jednej jednostce pływającej – maksymalnie 4 osoby na jednej jednostce.  
Łódź pychowa  - 3 osoby, natomiast w pontonach mogą płynąć po 4 osoby. 
 
 
 
Ad 4.  
Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi.  

1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są rzeczy osobiste członków załogi zniszczone, 
uszkodzone lub utracone podczas trwania rejsu w wyniku zdarzeń objętych ochroną w 
ramach ubezpieczenia casco.  

2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje stratę całkowitą i szkody częściowe w przedmiotach 
codziennego użytku zwyczajowo uznanych za przydatne w czasie rejsu tj. w szczególności: 
odzież, środki higieny osobistej oraz przedmioty takie jak: zegarek, aparat fotograficzny, 
kieszonkowy kalkulator, telefon przenośny itp.  
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3. Wysokość odszkodowania za utracone całkowicie lub częściowo rzeczy osobiste lub koszty 
ich naprawy ustala się z uwzględnieniem stopnia ich zużycia.  

 

Suma ubezpieczenia na jednego członka załogi – 2 000,00 zł  
Suma ubezpieczenia (11 osób) – 22 000,00 zł 
 
 

2.6. Ubezpieczenia komunikacyjne – dane dotyczące pojazdów podano w wykazach nr 5 i 6 

do SIWZ 

Liczba pojazdów – 23 (w tym 15 pojazdów wolnobieżnych) 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przekaże Zamawiającemu szczegółowe 
wyliczenie składek ubezpieczeniowych za poszczególne ryzyka dla każdego pojazdu z 
podaniem stawek za ubezpieczenie autocasco. 

2.6.1. Obowiązkowe  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych – 23 pojazdy 

Sumy gwarancyjne zgodne z obowiązującą ustawą. 

2.6.2.   Autocasco pojazdów – 8 pojazdów 

Suma ubezpieczenia (8 pojazdów) – 226.100,00 zł (na dzień 01.08.2013) 

 zakres ubezpieczenia pełny, 
 rozszerzenie o ryzyko kradzieży i rabunku, 
 brak udziału własnego, franszyzy redukcyjnej w szkodzie, 
 franszyza integralna: 500,00 zł 
 odszkodowanie wypłacane bez potrącania amortyzacji części i innych potrąceń 

z uwagi na wiek pojazdu, 
 brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie, 
 dla pojazdów fabrycznie nowych, ich wartość nie ulega zmianie przez sześć miesięcy 

od daty wystawienia faktury, 
 przedmiot ubezpieczenia: pojazdy podlegające, stosownie do przepisów ustawy 

"Prawo o ruchu drogowym" rejestracji w RP, stanowiące własność Ubezpieczającego; 
suma ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia podstawowego, 
dodatkowego i specjalistycznego; wyposażeniem podstawowym są wszelkie 
urządzenia i sprzęt zainstalowane w pojazdach, służące do utrzymania i używania 
pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, służące bezpieczeństwu jazdy oraz 
zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, a także zamontowane jako wyposażenie w 
chwili zakupu, 

 zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w wyniku: uszkodzenia silnika 
ubezpieczonego pojazdu wskutek zassania wody przez pracujący silnik oraz  
uszkodzenia pojazdu odpadami przemysłowymi albo zanieczyszczeniami 
emitowanymi do otoczenia, 

 likwidacja szkody – naprawa poprzez wyspecjalizowane warsztaty naprawcze na 
podstawie rozliczenia bezgotówkowego pomiędzy warsztatem a Ubezpieczycielem; w 
przypadku braku takiej naprawy rozliczenie kosztorysowe, 

 w przypadku kwalifikacji przez Ubezpieczyciela szkody jako szkody całkowitej, 
Zamawiający może sprzedać pozostałości po szkodzie, zgodnie z obowiązującymi ten 
podmiot przepisami dotyczącymi zbywania środków trwałych, za najwyższą cenę 
oferowaną przez nabywcę. W przypadku różnicy pomiędzy ceną sprzedaży 
pozostałości, a kalkulacją dokonaną przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel 
zobowiązany jest do pokrycia różnicy, 

 pojazdy zbyte, złomowane - Ubezpieczyciel rozliczy składkę za dany pojazd w 
terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów zbycia (złomowania) pojazdu przez 
ubezpieczającego; składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do 
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, przy czym nie wykorzystany okres 
ubezpieczenia liczy się w dniach, poczynając od dnia następnego po wygaśnięciu 
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odpowiedzialności; z kwoty podlegającej zwrotowi nie potrąca się kosztów 
manipulacyjnych. 

 
2.6.3. Assistance wariant rozszerzony – zakres terytorialny assitance dla poszczególnych 

pojazdów podany jest w wykazie nr 5 do SIWZ. Potwierdzenie Assistance wystawione dla 
każdego pojazdu. 

 

2.6.4. NNW kierowców i pasażerów 
Zakres ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów 
(śmierć na skutek wypadku, uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia) związane z:  

 ruchem pojazdu, 

 podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, 

 podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu, 

 podczas postoju lub naprawy pojazdu na trasie, 

 przy załadunku i rozładunku pojazdu bądź przyczepy (naczepy) zespolonej z 
pojazdem, 

 podczas holowania. 
Ubezpieczenie bezimienne, systemem miejsc. 

Wysokość świadczenia z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku  wynosi 100% 
sumy ubezpieczenia. 

Suma ubezpieczenia na miejsce - 10 000,00 zł, 

Liczba miejsc – 39  
 

Polisy i potwierdzenia dla kierowców wystawione zostaną na wszystkie pojazdy odrębnie (dla 
pojazdów wolnobieżnych dopuszcza się wystawienie polisy zbiorczej). 


