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postępowanie nr 2421.42.2016.BO 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług 
ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej (ogólnej i zawodowej), ubezpieczeń komunikacyjnych, w 
odniesieniu od jednej do dwóch części zamówienia dla Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
Zakres zamówienia obejmuje dwie części, na które składa się w szczególności: 
 
Część 1 – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane) 

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane) 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej  
 
Część 2 – Ubezpieczenie komunikacyjne 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
2. Ubezpieczenie Auto-Casco 
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 
4. Ubezpieczenie Assistance 

 
Zakres ubezpieczenia i warunki ubezpieczenia są jednolite dla zamawiającego oraz wszystkich jednostek, 
podmiotów powiązanych wskazanych w opisie jako objęte ochroną 
 

I. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO – DANE O RYZYKU 
 
Zamawiający: 
Uniwersytet Wrocławski 
Pl. Uniwersytecki 1,  
50-137 Wrocław 
REGON: 000001301 
NIP: 896-000-54-08 
 
I.1. Rodzaje prowadzonej działalności: 
PKD: 8542B 
Zgodnie z Dekretem z dnia 24 sierpnia 1945 r. o przekształceniu Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki 
Wrocławskiej na polskie państwowe szkoły akademickie (Dz. U. Nr 34, poz. 207) Uniwersytet Wrocławski jest 
polską państwową szkołą akademicką. 
 
Pod pojęciem prowadzonej i zgłoszonej do ubezpieczenia działalności rozumie się w szczególności: 
 

• Działalność ujęta w prawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz zgodnie ze statutem 
uczelni i wszelkimi innymi regulaminami zewnętrznymi i wewnętrznymi obowiązującymi na uczelni 

• Prowadzenie działalności dydaktyczno-naukowej, badawczej, edukacyjnej, oświatowej, socjalnej, 
laboratoryjnej, handlowej, usługowej z wykorzystaniem nano- i biotechnologii,  

• Prowadzenie działalności z wykorzystaniem materiałów łatwopalnych, wybuchowych, 
niebezpiecznych, radioaktywnych, produktów modyfikowanych genetycznie GMO, tkanek 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego itp. – jednak w warunkach i ilościach laboratoryjnych, ściśle 
związanych z prowadzoną działalnością naukową, oświatową, badawczą itp. 

• W kraju jaki i poza terenem Polski, w tym w USA i Kanadzie wykonywana jest działalność badawczo-
doświadczalna oraz współpraca międzynarodowa/międzyuczelniana oraz współpraca z podmiotami 
komercyjnymi 

• Działalność doradcza, szkoleniowa, edukacyjna, kursy podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
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• Prowadzenie jednostek podległych Uniwersytetowi Wrocławskiemu, np. samorząd Uczelniany, 
zrzeszenia studenckie, kluby studenckie, studenckie koła naukowe (np. Uniwersytecka Poradnia 
Prawna (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii), studenckie zespoły artystyczne, domy pracy 
twórczej 

• Prowadzenie działalności przez inne uczelniane placówki socjalne i ogólnoużytkowe, np. sale 
gimnastyczne, obiekty sportowe i rekreacyjne, baseny, biblioteki, muzea, domy studenckie, hotele 
(m.in. asystenta), parkingi, zamiejscowe ośrodki dydaktyczne itp. 

• Organizowanie, współorganizowanie, opieka, patronat nad organizacją wycieczek, obozów, kursów, 
praktyk, seminariów, targów, spotkań sportowych, zawodów, olimpiad naukowych, zajęć dla dzieci i 
młodzieży, zajęć dla osób starszych np. „uniwersytet trzeciego wieku”, konferencje, pikniki naukowe 
imprez okolicznościowych i rozrywkowych itp.  

• Udostępnianie terenu, obiektów własnych pod wydarzenia organizowane przez osoby trzecie. 

• Komercyjne udostępnianie własnych obiektów np. ogród botaniczny, arboretum  

• Organizowanie imprez masowych odpłatnych i nieodpłatnych, na terenie zamkniętym  
i otwartym, z wyjątkiem imprez masowych objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych 

• Opracowywanie opinii naukowych i specjalistycznych, wykonywanie ekspertyz, usługi konsultingowe 
oraz prowadzenie konsultacji, w tym na cele komercyjne oraz na zamówienie np. sądu, policji, 
placówek naukowych, podmiotów gospodarczych, osoby prywatne, 

• Wykonywanie kontraktów (umów) zawieranych z innymi podmiotami 

• Prowadzenie prac archeologicznych, nadzór archeologiczny, archeologicznych badań ratunkowych 
przez odpowiednie jednostki Uniwersytetu 

• Posiadanie, użytkowanie, administrowanie, zarządzanie posiadanym mieniem bez względu na tytuł 
prawny lub źródło finansowania, prowadzenie prac remontowych, konserwacyjnych, adaptacyjnych na 
tych obiektach. Podejmowanie czynności inwestora, inwestora zastępczego. 

• Wynajmowanie własnych obiektów, pomieszczeń/powierzchni innym podmiotom, osobom fizycznym 
itp.  

• Działalność muzealna, wydawnicza,  

• działania marketingowe, Public Relations, prowadzenie stron www oraz portali społecznościowych  
w zakresie informacji dot. udzielni, jednostek i innych podmiotów powiązanych. 

• Produkcja materiałów, maszyn, urządzeń lub aparatów związanych z działalnością poszczególnych 
jednostek, w szczególności projektowanie, konstruowanie, testowanie, nadzór, budowa prototypów.  

• działalność samorządu studenckiego wynikająca z ustawy o szkolnictwie wyższym oraz wynikająca z 
regulaminu uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy tego samorządu, w tym ze zdolności 
sądowej organu samorządu studenckiego;  

• działalność samorządu doktorantów wynikająca z ustawy o szkolnictwie wyższym oraz wynikająca z 
regulaminu uchwalonego przez uczelniany organ uchwałodawczy tego samorządu, w tym ze zdolności 
sądowej organu samorządu doktorantów;  

 
I.2. Lokalizacje podlegające ubezpieczeniu: 
Ubezpieczeniem objęte mają być wszystkie obecne i przyszłe lokalizacje Zamawiającego, w tym także lokalizacje 
nienazwane znajdujące się na terytorium RP zgodnie z definicją miejsca ubezpieczenia określoną w opisie 
przedmiotu zamówienia. Ubezpieczeniem są objęte także wszelkie lokalizacje najmowane, dzierżawione, 
zajmowane na podstawie umowy użyczenia etc.  
 
I.3. Liczba zatrudnionych pracowników wraz z rozbiciem na poszczególne grupy (ze szczególnym 
wyszczególnieniem nauczycieli akademickich) oraz liczba studentów: 
 

Ogólna liczba pracowników (stan na 29 lutego 2016r.) 3 381 

Liczba nauczycieli akademickich  
w tym:  
- profesorowie zwyczajni  
- profesorowie nadzwyczajni z tytułem  
- profesorowie nadzwyczajni bez tytułu  
- profesorowie wizytujący 

1 931 
 

147 
91 

198 
1 
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- adiunkci z habilitacją  
- adiunkci  
- asystenci  
- docenci  
- starsi wykładowcy i wykładowcy  
- lektorzy  
- bibliotekarze dyplomowani  
Liczba pracowników niebędących nauczycielami 

225 
879 

95 
8 

193 
29 
16 

1 499 

 

Liczba kierunków studiów 78 

Liczba studentów ogółem (stan na 30 listopada 2015r.)  
w tym:  
- studia stacjonarne  
- studia niestacjonarne  
- studenci obcokrajowcy 

26 054 
 

19 513 
6 541 
1 058 

Liczba uczestników studiów doktoranckich (stan na 31 grudnia 2015 r.) 1 558 

 
I.4. Budżet Uniwersytetu – skala prowadzenia działalności  
Przychody netto za rok 2015– 444 960 453 PLN 
Planowane przychody netto na rok 2016 – 455 837 500 PLN 
 
I.5. Rodzaje kontraktów (umów) zawieranych z innymi podmiotami wraz z ich wartością: 
W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ochrona dotyczyć będzie odpowiedzialności wynikającej 
z umów i kontraktów wszelkiego rodzaju realizowanych na poszczególnych wydziałach uczelni, przy czym dla 
oceny ryzyka ubezpieczeniowego wskazujemy główne obszary realizacji polegające na: 
 

• Usługi badawcze, rozwojowe, testy laboratoryjne prowadzone na wydziale Chemii 

• Wszelkie badania archeologiczne, w szczególności: konserwacja zabytków, zabezpieczenie 
archeologiczne inwestycji budowlanych, archeologiczne badania rozpoznawcze, usługi w zakresie 
ratowniczych badań archeologicznych (sprawowanie nadzoru archeologicznego, badania 
powierzchniowe, sondażowe i wykopaliskowe). 

• Usługi badawcze, analizy fizykochemiczne, laboratoryjne badania izotopowe, badania i analizy 
geologiczne, hydrologiczne, modelowanie hydrogeologiczne, usługi szkoleniowe, współpraca 
badawczo naukowa z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą 

• Badania i testy laboratoryjne z zakresu biotechnologii (badania nad GMO), przenoszenie wyników 
badań do praktycznego zastosowania, komercjalizacja badań 
 

I.6. Informacje o podwykonawcach Uniwersytetu Wrocławskiego: 
Uniwersytet korzysta z licznych podwykonawców w realizacji części prac/ usług. Przede wszystkim współpraca 
 z podwykonawcami obejmuje następujące obszary: 
 

a) prace porządkowe – sprzątanie, obsługa szatni w budynkach UWr.  

b)  ochrona mienia, obiektów UWr 
 
I.7. Informacja o przeprowadzanych eksperymentach i doświadczeniach (wraz z informacją o zagrożeniu 
wybuchem): 
Eksperymenty i doświadczenia mogące nieść potencjalne zagrożenie występują na terenie uczelni, mają miejsce 
głównie na następujących wydziałach: 

• Wydział Chemii 

• Wydział Nauk Geologicznych 

• Wydział Biotechnologii 
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Substancje wybuchowe, niebezpieczne wykorzystywane przez poszczególne jednostki są gromadzone w 
ilościach niezbędnych do bieżącej działalności, przechowywane w dostosowanych do tego pomieszczeniach 
oraz z zachowaniem procedur ograniczonego dostępu. 
W okresie ostatnich 10 lat nie miało miejsca zdarzenie związane z eksplozją/implozją w związku z działalnością 
Uniwersytetu 
 
I.8. Informacja o szkodowości – załącznik nr 13 do SIWZ 
Dane szkodowe załączone w SIWZ oparte są na informacji przedstawionych przez dotychczasowych 
ubezpieczycieli. Załącznik nr 13 prezentuje wartość wypłaconych odszkodowań oraz rezerw z podziałem na 
poszczególne rodzaje ubezpieczeń. 
 
I. 9. Informacja o prowadzeniu działalności cateringowej lub dystrybucyjnej artykułów spożywczych 
W obecnym czasie Zamawiający nie prowadzi działalności cateringowej lub dystrybucyjnej artykułów 
spożywczych. Wszystkie jednostki lub punkty żywieniowe są wydzierżawione podmiotom zewnętrznym. 
Zamawiający jest stroną wynajmującą sprzęt i pomieszczenia służące do działalności cateringowej. W związku z 
tym nie ma potrzeby bieżącego prowadzenia działań prewencyjnych przed przeniesieniem chorób. 
 
I. 10. Informacja o organizacji imprez  
Jako przykłady imprez, jakie mogą mieć miejsce, można wskazać konferencje, sympozja, warsztaty, juwenalia, 
uroczystości, koncerty, rocznice itp. 
Wyżej wymienione imprezy Zamawiający wskazuje tylko jako przykładowe.  
Ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować organizację wszelkich imprez, niepodlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, niezależnie czy Uniwersytet  Wrocławski jest organizatorem, czy też 
impreza organizowana jest przez inny podmiot np. samorząd, organizacja studencka, grupa studentów, 
pracowników naukowych itp. przy akceptacji lub patronacie Uniwersytetu. 
Jednocześnie Zamawiający nie jest w stanie opisać formy zabezpieczenia imprezy pod względem 
bezpieczeństwa, miejsca przeprowadzania imprezy, harmonogramu i programów planowanych przez 
Zamawiającego imprez z uwagi na to, że w ostatnich latach takie imprezy nie były organizowane. 
Zamawiający informuje, że we wszystkich przypadkach organizowania takich imprez będą zabezpieczone od 
strony: 
- informacyjnej – dotyczącej czasu i miejsca trwania imprezy, 
- harmonogramu i programów, 
- stosownych środków bezpieczeństwa – np. w zależności od charakteru lub wymogów, wynajęcie 
zewnętrznych firm ochrony i służb porządkowych. 
 
I.11. Informacja o zagrożeniu zanieczyszczeniem środowiska 
Do chwili obecnej nie miało miejsca zanieczyszczenie środowiska ze strony Zamawiającego, nie wystąpiło 
skażenie gleby, wody lub powietrza. Zamawiający nie zna sytuacji mogących spowodować wyżej wymienione 
szkody w przyszłości. Jako przykładowe źródło zagrożeń można wskazać np. wyciek substancji niebezpiecznych 
z Wydziału Chemii (przykład zostaje podany poglądowo; ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować wszelkie 
zdarzenia, które mogą mieć miejsce w przypadku zanieczyszczenia środowiska). 
 
I.12. Informacja o zastosowanych własnych środkach ochrony oraz dozoru mienia (inne niż agencje ochrony ) 
Uniwersytet posiada własną jednostkę odpowiadająca za dozór mienia - Dział Ochrony Mienia 
Liczba pracowników: 
Na umowę o pracę: ok 210 osób 
Na umowę zlecenie: ok 40 osób 
 
Pełny Monitoring:  
Gmach Główny pl.Uniwersytecki 1, Wydział Prawa budynek D przy ul. Uniwersyteckiej 7/10, Informatyka przy 
ul. Joliot-Curie15, nowy gmach Biblioteki Głównej przy ul. Joliot-Curie 12, ul. Sienkiewicza 21, 23, Herbarium 
przy ul. Sienkiewicza 5, Biotechnologia przy ul. Joliot-Curie 14a, Hala Sportowa przy ul. Przesmyckiego 10, 
budynek przy ul. Przybyszewskiego 63, budynek pl. Nankiera 15, budynek ul. Cybulskiego 30, budynek ul.  
Pocztowa 9, Wojsławice, pl. Nankiera 2/3, pl. Nankiera 4, ul. Koszarowa 3/2/3, Biblioteka „Na Piasku” przy ul. 
Św. Jadwigi 3/4 
 
Monitoring dachu: 
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 ul. Szewska 49, ul. Uniwersytecka 22/26,  
 
System alarmowy:  
ul.  Koszarowa 3, pl. Grunwaldzki 2/4, pl. Borna 9,  Biblioteka „Na Piasku” przy ul. Św. Jadwigi 3/4 Wydział 
Prawa: budynek A przy ulicy Uniwersyteckiej 22/26, budynek B przy ul. Kuźniczej 46/47, budynek C przy ul. 
Więziennej 8/12, ul. Szajnochy 10, ul. Garbary 11, ul. Kopernika 11 
 
System antynapadowy:  
Wydział Prawa: budynek A przy ulicy Uniwersyteckiej 22/26, budynek B przy ul. Kuźniczej 46/47, budynek C 
przy ul. Więziennej 8/12, Biblioteka przy ul. Szajnochy 10, Biblioteka „Na piasku” przy ul. Św. Jadwigi 3/4, ul. 
Koszarowa 3/20, ul. Koszarowa 3/21. 
 
Informacja na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych w poszczególnych obiektach podawana jest w celu 
prezentacji poziomu bezpieczeństwa, w przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia wystąpi kradzież,  
a zadeklarowane systemy bezpieczeństwa nie będą sprawne, Ubezpieczyciel nie będzie uzyskiwać podstawy do 
odmowy odszkodowania, może natomiast uwzględnić potrącenie wynikające ze zniżki stawki z tytułu 
zadeklarowanego  zabezpieczenia. 
 
I.13. Informacja dotycząca szkód powstałych na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego podczas powodzi w 
roku 1997. 
W związku z brakiem dokumentacji dot. powstałych szkód podczas powodzi w roku 1997, na podstawie 
zebranych danych przez administratorów budynków Uczelni  oświadczamy, że zalaniu uległy n/w obiekty: 
 
1/ Dom Studencki UL, ul. Komuny Paryskiej 21 - zalane zostały piwnice i parter budynku do wysokości ok. 80 
cm, 
2/ Instytut Fizyki i Astronomii, ul. Maksa Borna 9, 
    Wydział Nauk Geologicznych, ul. Cybulskiego 34 
    budynki połączone ze sobą  - zalane zostały  piwnice i parter budynków do wysokości ok.  
    40 cm. 
    Instytut Astronomii ul. Kopernika 11 – woda przelała się przez wały na Zalesiu, zalewając  piwnice i parter 
budynków do wysokości ok. 10-20 cm. 
3/ Ogród Botaniczny, ul. Sienkiewicza 21 – wylała woda ze stawu zalewając roślinność. 
     Nie zostały zalane  piwnice i budynki  znajdujące się na terenie Ogrodu. 
4/ Instytut Biotechnologii, ul. Tamka 2, 
     Budynki Wydziału  Prawa i Administracji, ul. Uniwersytecka 20/26, 
     Biblioteka Na Piasku, ul. Św. Jadwigi ¾, 
     Biblioteka Uniwersytecka, ul. Szajnochy 7/10, 
     Instytut Nauk Historycznych i Pedagogicznych ul. Szewska, ul. Dawida 1 
 
W powyższych  budynkach zostały zalane piwnice w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych i 
wylania wody z kanalizacji związanych z intensywnymi opadami deszczu. 
Pozostałe budynki będące własnością Uniwersytetu Wrocławskiego nie zostały zalane, podtopione, 
zawilgocone. 
Uczelnia nie występowała do ubezpieczyciela o odszkodowanie za powstałe w wyniku powodzi szkody. 
 
I.14. Informacja na temat kumulacji ryzyka w jednej lokalizacji w trakcie trwania okresu umowy 
ubezpieczenia 
W przypadku gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego występuje kumulacji ryzyka w jednej 
lokalizacji. Zamawiający informuje zatem, że: 

• Wartość budynku gmachu Biblioteki Głównej przy ul. Joliot Curie 12 określona w SIWZ wynosi: ok. 
226 000 000,00 PLN 

• Wartość wyposażenia budynku (aktualnie zainstalowanego + planowane doposażenie  
w regały, meble biblioteczne itp.) – wartość szacunkowa pomiędzy 40 – 80 mln PLN 

• Wartość otoczenia budynku (place drogi, oświetlenie) – ok 3 050 000,00 PLN 

• Wartość zbiorów bibliotecznych UWr (maksymalna wartość jaka może być przechowywana) – ok 
244 000 000,00 PLN – aktualnie w lokalizacji przechowywana jest tylko część zbiorów 
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Łączna wartość mienia zlokalizowanego pod adresem Joliot Curie 12 może zatem sięgnąć blisko 600 000 000,00 
PLN. Oferty wykonawców winny uwzględniać kumulacji ryzyka w powyższej postaci. 
 
I.15. Informacja na temat zbiorów muzeum Uniwersytety Wrocławskiego oraz sposobu szacowania wartości  
i likwidacji szkód w mieniu muzealnym 
W zbiorach Muzeum UWr - powołanego do życia w dniu 6 sierpnia 1992 roku, w wyniku przekształcenia 
Oddziału Zbiorów Muzealnych Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego w samodzielną jednostkę 
ogólnouczelnianą - znajdują się zarówno eksponaty w posiadanie, których polski Uniwersytet Wrocławski 
wszedł w drodze objęcia majątku uczelni w 1945 roku, t.j. zabytkowe nieruchome wyposażenie budynków, 
meble, obrazy, instrumentarium naukowe; jak i te, które zostały pozyskane w niemalże całym powojennym 
siedemdziesięcioleciu funkcjonowania UWr w drodze darów i zakupów. 
Eksponaty, które zostały nabyte za pośrednictwem antykwariatów lub Muzealnej Komisji Zakupów są 
rejestrowane, jako majątek uczelni na specjalnych polach spisowych Działu Inwentaryzacji UWr.  
W ramach pola spisowego, którym dysponuje Muzeum (UWR-260-), jest wydzielone sub-pole, które dotyczy 
tylko i wyłącznie obiektów muzealnych (UWr-260-014-).  
Ponadto wszystkie eksponaty muzealne, które wchodzą w skład kolekcji Muzeum są wpisywane do Księgi 
Inwentarzowej Muzealiów Artystyczno-Historycznych. Tak więc w księdze tej znajdują się obiekty muzealne, 
które Muzeum zakupiło lub pozyskało w drodze darów i przekazów. 
Dodać należy, że każdy z eksponatów objętych kolekcją muzealną jest zinwentaryzowany, opisany oraz 
sfotografowany. 
Procedura wyceny jednostkowej każdego z eksponatów wszczynana jest w momencie wypożyczenia, a więc 
zmiany miejsca przechowywania danego obiektu. W takim wypadku eksponat jest ponownie weryfikowany pod 
względem: dokładności opisu, który uwzględnia uszkodzenia i stan zachowania; posiadanej dokumentacji 
fotograficznej (zdjęcia prezentujące obiekt w różnych ujęciach); oraz aktualnej wartości antykwarycznej. Taki 
obiekt jest również indywidualnie ubezpieczany na cały okres opuszczenia instytucji macierzystej.  
Taka sama procedura obowiązuje w momencie wypadków losowych, takich jak kradzież, czy zniszczenie np. w 
przypadku pożaru. Bazuje się wtedy na istniejących w dokumentacji Muzeum opisach i zdjęciach eksponatów. 
Są to procedury obowiązujące we wszystkich placówkach muzealnych. 
W zbliżonej sytuacji, jak Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego są w zasadzie wszystkie jednostki muzealne 
Uniwersytetu: Muzeum Przyrodnicze, Muzeum Mineralogiczne i Geologiczne, Muzeum Antropologiczne i 
Biblioteka Uniwersytecka. 
 
W zbiorach Muzeum UWr znajdują się następujące eksponaty: 

• 303 obiekty o charakterze artystycznym, pochodzące z dziedzin: malarstwo, rzeźba, grafika; 

• 126 obiektów o charakterze etnograficznym, które ze względu na swoją proweniencję tworzą zwartą 
kolekcję (to znaczy pochodzą z ograniczonego obszaru, z ograniczonego czasu i zostały zgromadzone w 
wyniku wypraw naukowych profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego); 

• 710 obiektów o charakterze historycznym (z których niektóre zespoły tworzą zwarte kolekcje, jak na 
przykład zespół dokumentów Uniwersytetu Lwowskiego czy zespół pamiątek po profesorze Mikuliczu-
Radeckim); 

• 110 numizmatów; 

• 245 obiektów technicznych pochodzących z dawnego instrumentarium uniwersyteckiego (wśród nich 
zespół przyrządów astronomicznych pochodzący z dawnego Obserwatorium Astronomicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego, który ze względu na proweniencję stanowi zwartą kolekcję); 

• 4 obiekty o charakterze przyrodniczym. 
 
Całość zbiorów muzealnych jest przechowywana w specjalnie do tego celu przeznaczonych i przygotowanych 
pomieszczeniach w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1. Wszystkie te 
pomieszczenia znajdują się przy w pełni monitorowanych ciągach komunikacyjnych; okna pomieszczeń 
posiadają kraty a drzwi są zamykane na zamki mechaniczne i magnetyczne. Dostęp do pomieszczeń jest 
monitorowany za pośrednictwem kodowanych drzwi, gdzie system pozwala śledzić termin wejść i wyjść oraz 
identyfikuje osoby wchodzące i wychodzące. Ponadto dostęp do magazynów jest możliwy tylko dla 
wyznaczonych osób, które mają przypisane indywidualne kody dostępu i których lista jest zgłoszona w 
jednostkach ochrony. 
We wszystkich pomieszczeniach muzealnych, tak ekspozycyjnych, jak i magazynowych znajduje się sygnalizacja 
alarmowa przeciwpożarowa i antywłamaniowa. W salach ekspozycyjnych znajduje się system monitorowania 
zbudowany na kamerowanych i monitorowanych ciągach. 
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Górną granica odpowiedzialność jest suma ubezpieczenia określona w SIWZ dla przedmiotów muzealnych, 
odszkodowanie na wypadek szkody wypłacane będzie w wartości określonej w spisie inwentaryzacyjnym lub 
księgach rachunkowych. 
 
I.16. Informacja szczegółowa na temat księgozbiorów i systemu zabezpieczeni w bibliotece 
Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej znajdują się w  3 lokalizacjach: 
1. ul. Szajnochy 7/9, 
2. ul. F. Joliot – Curie 12 
3. ul. św. Jadwigi ¾ 
 

Zbiory ogólne są przechowywane w magazynach przy ul. Karola Szajnochy 7/9 (4 kondygnacje i piwnica) oraz  
ul. F. Joliot-Curie 12 i obejmują książki i czasopisma od 1801 do czasów współczesnych oraz Kolekcję Śląsko-
Łużycką obejmującą m.in. stare druki, cymelia XIX i XX-wieczne. 
 

Aktualnie wszystkie zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej przechowywane w każdej z lokalizacji są ustawione wg 
numerów inwentarzowych (numerus currens) w obrębie formatów.   
 
W magazynie mieszczącym się przy ul. Szajnochy 7/9 i przy ul. F. Joliot-Curie 12 są zainstalowane czujki 
termiczne, dymowe  i reagujące na ogień. Metalowe drzwi przeciwogniowe są zamontowane w przejściu 
łączącym dwa budynki przy ul. Szajnochy 7/9 i ul. Szajnochy 10. 
Budynki są wyposażone w system alarmowy (połączony ze strażą pożarną) oraz w ROP (ręczny ostrzegacz 
pożarowy). Są one strzeżone przez profesjonalną ochronę. 
Ewidencja wypożyczonych książek jest prowadzona w systemie bibliotecznym VIRTUA oraz dla starszej części 
zbiorów w systemie tradycyjnym. Jedna część zamówienia podpisanego przez użytkownika jest przechowywana 
w wypożyczalni, druga część tego zamówienia  - w magazynie. Dostęp do bazy rejestrującej wypożyczone 
książki mają wyłącznie pracownicy wypożyczalni miejscowej. Kod dostępu jest zmieniany co miesiąc, a także w 
przypadku odejścia pracownika wypożyczalni. 
 

Zbiory ogólne w budynku przy ul. Szajnochy 7/9 znajdują się w wyodrębnionych pomieszczeniach, do których 
mają dostęp wyłącznie pracownicy Oddziału Przechowywania Zbiorów. 
W czasie godzin pracy drzwi są zamykane na klucz od wewnątrz, po zakończeniu pracy pomieszczenia są 
plombowane, a klucze i plombownice przechowywane w metalowej kasecie, która jest plombowana.  
Zbiory w budynku przy ul. F. Joliot Curie 12 znajdują się w wyodrębnionych pomieszczeniach, do których dostęp 
mają wyłącznie pracownicy Oddziału Przechowywania Zbiorów. W czasie godzin pracy drzwi są zabezpieczone 
przez elektroniczny system ograniczenia dostępu, po zakończeniu pracy klucze przechowywane są w 
plombowanej metalowej kasecie. 
 
W budynku Biblioteki przy ul. F. Joliot-Curie 12 mieści się także ze swoimi zbiorami Biblioteka Austriacka i 
Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL). 
 
Zbiory Biblioteki Austriackiej znajdują się w wydzielonych pomieszczeniach (o łącznej powierzchni 238 m

2
) na 

parterze nowego budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Joliot-Curie 12 , posiadających niezależne od 
BUWr – osobne wejście (naprzeciwko wejścia głównego do BUWr). Ustawione są one na regałach w tzw. 
Wolnym Dostępie. Wyjście z pomieszczenia bibliotecznego, w którym znajdują się zbiory posiada zainstalowaną 
bramkę magnetyczną, która jest w stanie wykryć próbę wyniesienia zbioru z pomieszczenia i zaalarmować 
dyżurnego  bibliotekarza. Ponadto, Biblioteka Austriacka jest wyposażona w kamerę zainstalowaną w holu przy 
wyjściu oraz system alarmowy. Dodatkowo budynek, gdzie mieści się Biblioteka Austriacka, podobnie jak cały 
nowy budynek Biblioteki Uniwersyteckiej – monitorowany jest przez profesjonalną ochronę 
 
Zbiory Biblioteki PTL znajdują się także w nowym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej, ale w pomieszczeniach, 
które  posiadają osobne, niezależne od BUWr – wejście (od strony ul. Wyszyńskiego). Wejście do pomieszczeń 
jest objęte monitoringiem, wyposażone w alarm przeciwwłamaniowy, a kod dostępu jest znany pracownikom 
Biblioteki PTL. Klucze są deponowane na portierni  BUWr.  Zbiory Biblioteki PTL są przechowywane w dwóch 
pomieszczeniach, w obszarze wydzielonym i niedostępnym dla użytkowników. Pracownicy Biblioteki PTL 
dokonują samodzielnie obsługi użytkowników, którym dostarczają zamawiane obiekty i w pełni kontrolują  ich 
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zwrot. Wejscie do Biblioteki PTL jest , tak jak cały nowy budynek BUWr – monitorowane całodobowo przez 
profesjonalna ochronę.  
Zbiory specjalne w Bibliotece na Piasku przy ul. Św. Jadwigi (rękopisy, stare druki, kartografika, muzykalia, 
grafika) są przechowywane w osobnych magazynach – plombowanych i kodowanych. Do pobierania i zdawania 
kluczy oraz kodowania pomieszczeń są wyznaczeni uprawnieni pracownicy. Klucze są przechowywane w 
metalowej kasecie, plombowanej przez uprawnioną osobę. Magazyny ww. druków zabezpieczone są 
systemami alarmowymi. 
W budynku Biblioteki przy ul. Świętej Jadwigi ¾ w trybie całodobowym działa też profesjonalna ochrona 
budynku, która legitymuje użytkowników wchodzących w godzinach otwarcia Biblioteki, a w godzinach nocnych 
monitoruje otoczenie budynku. 
Na przełomie 2016/2017 planowane jest przemieszczenie zbiorów graficznych oraz rękopisów z budynku przy 
ul. Św. Jadwigi 3/4 do budynku przy ul. F. Joliot-Curie 12.  
Sprawy udostępniania zbiorów specjalnych na wystawy reguluje zarządzenie Rektora „Regulamin udostępniania 
zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wr.” – wymagana jest zgoda Biblioteki Narodowej na wywóz obiektów, 
konieczność ubezpieczenia na czas przewozu i okres wystawy instytucji wypożyczającej, upoważnienia do 
odbioru wypożyczonego obiektu. Ponadto, przed wypożyczeniem eksponatów muzealnych każdorazowo „obce 
miejsca” ekspozycji są sprawdzane pod względem zasad zachowania bezpieczeństwa dla wypożyczanych 
eksponatów. Jeżeli  wskazane miejsce  nie spełnia określonych przez uczelnię wymogów – obiekty nie są 
wypożyczane. 
 
Zbiory bibliotek specjalistycznych znajdują się w 10 lokalizacjach (przy wydziałach uczelni). 
Sumy ubezpieczenia księgozbiorów zostały podane według wartości księgowej brutto. 
 
Uwaga! 
Budynek Biblioteki przy ul. K. Szajnochy 10 i przy Placu Solnym został opuszczony przez pracowników Biblioteki  
a znajdujące się tam wcześniej zbiory przeniesiono do nowej lokalizacji przy ul. F. Joliot-Curie 12.  
 
I.17. Informacja o brokerze ubezpieczeniowym 
Doradcą Zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz 
realizacji zawartych umów jest broker ubezpieczeniowy Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, Oddział we Wrocławiu ul. Sienkiewicza 34a/10, 50-335 Wrocław. 
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II. WARUNKI UBEZPIECZENIA – ZASADY OGÓLNE (DOTYCZĄ WSZYSTKICH CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA). 
 
II.1. Zakres opisany w SIWZ (dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń) jest zakresem minimalnym. Jeżeli w 
ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres 
ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone do ochrony 
ubezpieczeniowej Zamawiającego.  
 
II.2. W zakresie nie uregulowanym postanowieniami SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia 
wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie 
wątpliwości i rozbieżności pomiędzy SIWZ a OWU będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. 
Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia umowy 
ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed zapisami ogólnych warunków ubezpieczeń stosowanych przez 
wykonawcę. Przez ogólne warunki ubezpieczenia rozumie się także załączniki, klauzule i dodatki stosowane 
przez ubezpieczyciela i mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia. 
 
II.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści 
zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, wyłączeń czy też wprowadzania limitów 
ponad te, które zostały określone w SIWZ oraz ogólnych warunkach ubezpieczeń w zakresie nieuregulowanym 
w SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia traktuje się jako szczególne warunki ubezpieczenia. 
 
II.4. W przypadku, jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia niewynikającego z działania umyślnego 
lub rażącego niedbalstwa, nie przekaże Wykonawcy istotnych informacji mających wpływ na zmianę ryzyka, nie 
zrealizuje obowiązków wynikających z umowy, to fakt ten nie będzie ograniczał praw Zamawiającego z umowy 
ubezpieczenia, jeśli taki błąd lub przeoczenie zostaną sprostowane, naprawione niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o ich zaistnieniu, przekazanej 
przez Wykonawcę. 
 
II.5. Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości stawek i systemu zniżek przyjętych w ofercie przetargowej 
dla każdego rodzaju ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania umowy. 
 
II.6. Użytkowanie mienia zgłoszonego do ubezpieczenie przez osoby trzecie na podstawie użyczenia, dzierżawy, 
protokołu przekazania itp. lub innych tytułów prawnych oraz przekazanie mienia pomiędzy jednostkami, 
przeniesienie mienia pomiędzy lokalizacjami ubezpieczonego, w żaden sposób nie będzie ograniczać ani nie 
spowoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. 
 
II.7. Poza warunkami obligatoryjnymi, opis przedmiotu zamówienia określa również warunki fakultatywne, 
które stanowią dodatkowe elementy rozszerzające ochronę ubezpieczeniową, ich zaoferowanie przez 
wykonawcę jest dobrowolne i będzie podlegało dodatkowej punktacji i ocenie zgodnie z kryteriami oceny ofert 
określonymi w SIWZ 
 
II.8. W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania żadne inne udziały własne, franszyzy, 
pomniejszenia, limity i ograniczenia odpowiedzialności, aniżeli te wskazana w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
II.9. Zamawiający nie będzie miał obowiązku informowania Wykonawcy w czasie trwania umowy o zmianach 
okoliczności, które podawał przed zawarciem umowy. 
 
II.10. Wszystkie sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne, limity odpowiedzialności określone w opisie 
przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczenia oraz klauzul dodatkowych 
mają zastosowanie do każdego rocznego okresu ubezpieczenia. 
 
II.11. Zamawiający nie będzie miał obowiązku dostarczać bieżących wykazów ubezpieczonego mienia, w toku 
likwidacji szkody zamawiający będzie przedstawiał dokumenty lub oświadczenia potwierdzające fakt posiadania 
mienia.  
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II.12. Wyliczenia składek w formularzu ofertowym w oparciu o zaoferowane w nim taryfy do celów porównania 
ofert będą wyliczane w oparciu o pełne roczne okresy ubezpieczenia. W trakcie trwania umowy generalnej 
rzeczywista wartość składek za ubezpieczenie poszczególnych składników majątku oraz poszczególnych linii 
może odbiegać od wyliczeń z formularza ofertowego z powodu m.in. aktualizacji wartości ubezpieczonego 
mienia, rozliczenia klauzuli automatycznego pokrycia, wyrównania okresu ubezpieczenia itp. 
 
II.13. Wykonawca wskaże pisemnie co najmniej dwie osoby, która będą ze strony wykonawcy odpowiedzialne 
za obsługę procesu likwidacji szkód. Osoby te zostaną wskazane w umowie, jeżeli dojdzie do zmiany osób 
dedykowanych w trakcie trwania umowy, wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego na piśmie. W każdym 
momencie trwania umowy Wykonawca zapewni obsługę likwidacji szkód przez co najmniej  
2 dedykowanych likwidatorów. 
 
II.14. Płatność składki w równych ratach kwartalnych 
 
II.15. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w terminie i funkcjonuje w okresie wskazanym w opisie 
przedmiotu zamówienia. Fakt odroczonej płatności składki, nieopłacenia składki lub jej raty w terminie nie mają 
wpływu na świadczenie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku nieopłacenia składki lub raty składki w 
terminie Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Ubezpieczonego pisemnie wyznaczając dodatkowy, co 
najmniej 14 dniowy termin zapłaty. Dopiero nie opłacenie składki po upływie dodatkowego terminu uprawnia 
Wykonawcę do zaprzestania świadczenia ochrony ubezpieczeniowej, co może mieć miejsce dopiero po 
przekazaniu Ubezpieczonemu pisemnego zawiadomienia.  
 
II.16. W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych, dla pojazdów nowych włączonych do ubezpieczenia w 
trakcie trwania umowy, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się automatycznie od momentu przejścia ryzyka 
na Zamawiającego, pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia w terminie 3 dni od daty 
rejestracji/przerejestrowania pojazdu. Zakres automatycznej ochrony jest zgodny z wnioskiem przekazanym 
przy zgłoszeniu pojazdu. Zapis dotyczy również pojazdów przejmowanych/ wykupywanych z leasingu itp. 
 
II.17. Pod poszczególnymi pojęciami, które mogą pojawić się w treści niniejszego opisu rozumie się: 
o „Ubezpieczający” – Zamawiający 
o „Ubezpieczony” -  Zamawiający oraz osoby wymienione jako współubezpieczone 
o „Ubezpieczyciel” – Wykonawca 
o „Zakład Ubezpieczeń” – Wykonawca 
o „Towarzystwo Ubezpieczeniowe” - Wykonawca 
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III - WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA CZĘŚCI 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE 
MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
 
III.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane) 
 
III.1.1. Zakres ubezpieczenia  
 
III.1.1.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty przedmiotu 
ubezpieczenia (z włączeniem wszystkich ryzyk fizycznego uszkodzenia i utraty gotówki i innych wartości 
pieniężnych w miejscu ubezpieczenia i podczas transportu), z wyjątkiem ryzyk wyraźnie wyłączonych w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia (ubezpieczenie na bazie ryzyk nienazwanych, „allrisks”). 
 
Zastrzega się, że ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy nie mogą wprowadzać wyłączenia szkód 
spowodowanych wskutek następujących zdarzeń: 
 
1. Pożar (niezależnie od miejsca i przyczyny jego powstania), samozapłon, osmolenie, przypalanie, 
2. Dym, opary i inne wyziewy rozumiane m.in. jako nagłe, niszczące oddziaływanie dymu, oparów i innych 

wyziewów powstałego w procesie spalania, niezależnie od przyczyny powstania, w tym również wywołane 
przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem działalności oświatowej, dydaktycznej, naukowej, 
komercyjnej, w związku z procesem technologicznym związanym z prowadzonymi pracami, badaniami, 
doświadczeniami; 

3. Sadza – czarny proszek powstały wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla 
(gazu ziemnego lub węglowodorów), który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń 
elektrycznych lub grzewczych, bądź jest produktem pożaru powstałego w przedmiocie ubezpieczenia, bez 
względu na przyczynę jego powstania 

4. Uderzenie pioruna bezpośrednio lub pośrednio oddziaływujące na ubezpieczone mienie, wszelkie 
następstwa takie jak: przepięcie, przetężenie itp. 

5. Przepięcie i szkody elektryczne – wynikające z innych przyczyn niż bezpośrednie/pośrednie uderzenie 
pioruna, (które jest pokryte do pełnych sum w ramach ryzyka uderzenia pioruna), takich jak zmiany 
napięcia, natężenia, częstotliwości, zanik prądu, brak lub przerwa w dostawie prądu bez względu na 
przyczynę, zwarcie, uszkodzenie izolacji, przegrzanie, szkody spowodowane działaniem pola 
magnetycznego i elektromagnetycznego 

6. Wybuch, w tym m.in. gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się 
gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja), implozja 
polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego przez ciśnienie zewnętrzne; przez wybuch 
należy także rozumieć m.in. wybuch ładunku wybuchowego oraz eksplozję/implozję wywołaną celowo w 
procesie kształcenia, w związku z prowadzeniem badań, eksperymentów, doświadczeń, prac naukowo-
badawczych itp. które mogą mieć charakter działań oświatowych, dydaktycznych, naukowych, 
komercyjnych (badania i prace zamawiane przez zewnętrzne instytucje i firmy). Z zastrzeżeniem, że w 
przypadku celowego wywołania eksplozji/implozji wykonawca nie będzie odpowiadał za zniszczenia w 
przedmiocie eksperymentu, a jedynie za szkody wywołane przez niekontrolowany, niezamierzony, 
nieprzewidziany efekt powodujący zniszczenie, uszkodzenie, utratę mienia istniejącego, otaczającego. 

7. Upadek statku powietrznego (także drona), jego części lub przewożonego w nim ładunku, awaryjny zrzut 
paliwa; 

8. Huk ponaddźwiękowy – działanie fali uderzeniowej wywołanej przez samolot, statek powietrzny; 
9. Zalanie – niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody, gazu, pary lub innych cieczy  

z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, gaśniczych, 
zbiorników, pojemników lub innych przewodów i urządzeń technologicznych powstałe bez względu na 
przyczynę m.in. wskutek awarii instalacji lub działania niskich temperatur, samoistnego rozszczelnienia się 
zbiorników, cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej lub innych cieczy, nieumyślnego pozostawienia 
otwartych zaworów i kranów, samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż 
pożar, nieumyślnego zalania płynami przez pracowników, studentów, osób trzecich; przez zalanie rozumie 
się także uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia wodą powstałą w wyniku szybko topniejących mas 
śniegu/lodu oraz gradu na skutek zmiany temperatury; ochrona obejmuje także zalanie powstałe  
w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania i późniejszego topnienia wody. 
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10. Działanie Deszczu – szkody powstałe na skutek oddziaływania opadów deszczu na ubezpieczone mienie, w 
szczególności polegające na zalaniu przedmiotu ubezpieczenia, niezależnie od wydajności, intensywności 
opadu, który szkodę wywołał; 

11. Grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 
12. Wiatr – niszczące działanie siły wiatru powodujące uszkodzenie ubezpieczonych przedmiotów m.in. 

poprzez oderwanie elementów, przewrócenie, wyrwanie, obluzowanie, wgniecenie, uderzenie przez inne 
obiekty niesione siłą wiatru itp. niezależnie od pomiaru siły wiatru, który szkodę spowodował. 

13. Trąba powietrzna, tornado, huragan; 
14. Lawina – gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu, błota, ziemi lub kamieni ze stoków 

górskich; 
15. Osuwanie się ziemi – niespowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach; 
16. Zapadanie się ziemi – obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni 

w głębi Ziemi; 
17. Powódź – zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących i 

stojących, podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych, tworzenia się zatorów lodowych, 
przerwania tam i zabezpieczeń powodziowych, obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu i 
śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych 
będące następstwem wymienionych zjawisk – ochrona ubezpieczeniowa do pełnej wysokości sum 
ubezpieczenia, obejmuje również szkody z tytułu przeniesienia mienia przez wody powodziowe. 
Szkody spowodowane wskutek zalania terenów i mienia w następstwie podniesienia się poziomu wód 
gruntowych – wprowadza się limit odpowiedzialności wykonawcy w wysokości 5 000 000,00 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia w każdym roczny okresie ubezpieczenia. Limit nie ma zastosowania (ubezpieczenie 
do pełnej wartości) jeżeli na obszarze dotkniętym zalaniem lub w jego bezpośredniej bliskości wystąpiła w 
tym samym czasie powódź  lub deszcz nawalny w rozumieniu przytoczonej definicji, a podniesienie się 
poziomu wód gruntowych było związane bezpośrednio z sytuacją kryzysową na danym terenie. 

18. Śnieg – oznacza działanie ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie albo powodujące przewrócenie 
lub zawalenie mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie, a także nagłe zalanie ubezpieczonego mienia 
topniejącą masą śniegu lub lodu; 

19. Uderzenie pojazdu – uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowane 
bezpośrednim uderzeniem pojazdu również należącego do lub eksploatowanego przez Zamawiającego lub 
osoby za które ponosi odpowiedzialność lub przewożonego nim ładunku.  

20. Upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie – przewrócenie się drzew, anten, żurawi budowlanych, 
masztów, budynków, budowli lub ich części oraz innego mienia otaczającego na przedmiot ubezpieczenia; 

21. Trzęsienie ziemi – wstrząs skorupy ziemskiej wywołany przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi, 
wybuchami wulkanów, zapadaniem się stropów podziemnych jaskiń krasowych itp.; 

22. Akcja gaśnicza lub ratownicza prowadzona w związku z zaistnieniem zdarzeń objętych zakresem 
ubezpieczenia; 

23. Wyburzenie lub odgruzowanie prowadzone w związku z wystąpieniem zdarzeń wymienionych w zakresie 
ubezpieczenia, w tym działania przeprowadzone przez upoważnione służby w sytuacji, gdy zdarzenie 
objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, ale niebezpieczeństwo jego powstania wydawało się realne, a 
ubezpieczający został zobligowany do zastosowania się do zaleceń. 

24. Kradzież z włamaniem (usiłowanej lub dokonanej), rabunek (usiłowany lub dokonany) – zabór mienia, 
gotówki, wartości pieniężnych z lokalu, budynku, budowli w wyniku pokonania istniejących zabezpieczeń 
siłą, podstępem, z użyciem narzędzi lub w innym sposób, którego dokonano zarówno w miejscu 
ubezpieczenia jak i w czasie transportu. Za kradzież z włamaniem uznaje się również dokonania lub 
usiłowanie zaboru mienia z otwartego terenu tj. place, podwórza, parkingi, teren kampusu, otoczenie 
obiektów, o ile były to tereny ogrodzone, oświetlone w porze nocnej, dozorowane lub pod monitoringiem, 
a przedostanie się na ten teren wymagało użycia siły, narzędzi lub podstępu. 

25. Kradzież zwykła – nie noszący znamion kradzieży z włamaniem lub rabunku zabór mienia, także gotówki, 
środków pieniężnych w celu przywłaszczenia; zaginięcie, zagubienie przedmiotu ubezpieczenia, kradzież 
zuchwała 

26. Szkody w mieniu znajdujących się na zewnątrz budynków, budowli, lokali w tym zamocowanych na 
budynkach, budowlach, lokalach, przytwierdzone do podłoża jak np. obiekty małej architektury, reklamy, 
tablice informacyjne, kamery monitoringu, rynny, elementy budynku/budowli/lokali, elementy pokrycia 
dachowego, klimatyzatory, rolety, napędy bram, elementy ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy, bariery 
parkingowe, rynny, rolety, obróbki blacharskie, elementy wykończeniowe itp. Ochrona dotyczy również 



 

Zał. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 
Strona 13 z 54 

 

ryzyka kradzieży, przy czym ubezpieczone mienie zewnętrzne powinno być zabezpieczone w taki sposób, 
aby ich wymontowanie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi. 

27. Dewastacja/wandalizm – za wandalizm przyjmuje się zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu 
ubezpieczenia przez osoby trzecie bez wymogu pokonania zabezpieczeń; za dewastację przyjmuje się 
zniszczenia związana z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży lub rabunku. 

28. Szkody estetyczne – uszkodzenia nie wpływające na funkcjonowanie, możliwość użytkowania przedmiotu 
ubezpieczenia, takie jak np.: pomalowanie, poplamienie, zadrapanie, oszpecenie w tym wynikające z 
działań osób trzecich jak np. graffiti 

29. Katastrofa budowlana – niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, w 
rozumieniu Prawa budowlanego. W przypadku ryzyka katastrofy budowlanej, z zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej zostają wyłączone budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia a także 
znajdujące się w nich mienie. 

30. Zapadanie/osuwanie się ziemi spowodowane pracami ziemnymi lub inną działalnością człowieka, za 
wyjątkiem zdarzeń które uregulowane są w prawie górniczym i geologicznym 

31. Działanie mrozu, nadmiernego ciśnienia, nadmiernego nagrzania powodujące szkody w rurach, 
przewodach i urządzeniach wod-kan, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, ciągach technologicznych oraz 
innym mieniu objętym ochroną. 

32. Zniszczenia wyrządzone przez zwierzęta, insekty 
33. Przerwy, zakłócenia lub ograniczenia w dostawie mediów – szkody rzeczowe w mieniu wykorzystującym 

do prawidłowego funkcjonowania media inne niż prąd. 
34. Popsucie mienia, środków obrotowych itp. na skutek awarii, nieprawidłowego działania urządzeń 

utrzymujących pożądane warunki temperatury, wilgotności, atmosfery itp. Również w wyniku przerwy w 
dostawie energii i innych mediów 

35. Awarii, uszkodzenia wewnętrznego, uszkodzeń spowodowanych działaniem człowieka (w tym 
niewłaściwej obsługi, nieostrożności, nieumyślnego działania, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, 
braku kwalifikacji, błędu operatora) uszkodzonym lub błędnie działającym systemem klimatyzacji, wad 
produkcyjnych, błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwy materiał, wady, usterki, fabryczne nie 
wykryte wcześniej, uszkodzenie, zniszczenie elementów maszyny przez wewnętrzne  zjawiska fizyczne – 
sprzętu elektronicznego, laboratoryjnego, maszyn i urządzeń i aparatów. Ochrona nie obejmuje szkód w 
materiałach eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu. 

36. Uszkodzenie lub zniszczenia mienia dokonane przez pracowników, studentów 
37. Upadek, upuszczenie, strącenie ubezpieczonego mienia z wysokości powodujące zniszczenie, uszkodzenie, 

utratę przedmiotu ubezpieczenia. 
38. Uszkodzenie, zniszczenie, utrata mienia w związku z demontażem, montażem przedmiotu ubezpieczenia 
39. Skażenie lub zanieczyszczenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi 

zakresem ubezpieczenia. 
40. Akty terroryzmu, wszelkie działania prowadzone na celu wywołania chaosu, zastraszenia, dezorganizacji 

życia publicznego, niezależnie od podłoża i pobudek jakimi kierował się sprawca 
41. Strajki, zamieszki, lokauty, niepokoje społeczne, sabotaż 
42. Powolne niszczenie przedmiotu ubezpieczenia z powodu oddziaływania czynników fizycznych, 

chemicznych, biologicznych lub termicznych, a także korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych, pleśni, 
grzyba itp. 

43. Zawilgocenie, zapleśnienie i inne niekorzystne zmiany w mieniu np. księgozbiór, nie dotkniętym 
bezpośrednio szkodą, w wyniku zmiany warunków przechowywania w pomieszczeniu po szkodzie w tym 
zalaniu. Objęte są również koszty osuszania, fumigacji itp. mające na celu ograniczyć, zatrzymać 
postępujący proces uszkodzeń. 

44. Ryzyka włączone do ochrony na mocy klauzul brokerskich znajdujących się w opisie przedmiotu 
zamówienia 

45. Ryzyka włączone do umowy przez wykonawcę w ofercie poprzez akceptację fakultatywnych rozszerzeń 
ochrony ubezpieczeniowej. 

 
W przypadku obiektów wyłączonych z eksploatacji zakres ubezpieczenia jest również zakresem pełnym zgodnie 
z pkt III.1.1.1. Za obiekty wyłączone z eksploatacji uważa się obiekty lub pojedyncze lokale w których 
Zamawiający nie prowadzi działalności (okresowo np. w czasie przerwy w zajęciach lub w ujęciu 
długoterminowym), są one jednak utrzymywane w stanie gotowości (podłączone media), dozorowane oraz 
podlegają okresowej konserwacji i utrzymaniu zgodnie z przepisami prawa budowlanego.  
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Nie należy mylić obiektów wyłączonych z eksploatacji z obiektami nieużytkowanymi, których lista podana jest w 
pkt III.1.1.2 i które ubezpieczone są na ograniczonym zakresie. 
 
III.1.1.2. Ubezpieczenie obejmuje także obiekty nieużytkowane. Za obiekt nieużytkowany, uważa się obiekt w 
którym wszystkie lokale nie są użytkowane przez okres co najmniej 30 dni oraz nie podlegają okresowej 
konserwacji. Obiekty te są natomiast zabezpieczone przed dostępem osób trzecich oraz dozorowane przez 
pracowników Zamawiającego lub innych wynajętych do tego celu firm. 
 
Lista obiektów nieużytkowanych według stanu na dzień 09.05.2016: 
 

1. Łącznik przy Domu Studenckim XX -latka, ul. Piastowska 1a. Łącznik  od strony podwórza, połączony z 
budynkiem głównym. Od m-ca stycznia 2011 nieużytkowany- pomieszczenia puste. Dozorowane  przez  
straż uniwersytecka całodobowo.  Przeznaczone do wynajęcia. 

2. Wydział Chemii ul. F. Joliot-Curie 14 – audytorium (stare) – wyłączone z użytkowania. Pomieszczenia 
zamknięte,  2 zamki. Dozorowane przez straż uniwersytecką całodobowo. 

3. Budynek nr 26, ul. Koszarowa 3 – budynek wyłączony z użytkowania. Pomieszczenia zamknięte.  
Kampus, na którego terenie znajduje się budynek dozorowany  przez Firmę Ochrony Mienia – obchód, 
teren ogrodzony. Okna na parterze zamurowane. 

4. Budynek nr 27, ul. Koszarowa 3 – budynek wyłączony z użytkowania. Pomieszczenia zamknięte. 
Kampus, na którego terenie znajduje się budynek dozorowany jest przez Firmę Ochrony Mienia – 
obchód, teren ogrodzony. Okna na parterze zamurowane  

5. Hotel Zaułek, ul. Garbary 11 – budynek wyłączony z użytkowania, zamknięty. Monitoring. BUDYNEK 
PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY 

6. Budynki – wiata, magazyny  ul. Świątnicka 30. Teren ogrodzony. Pomieszczenia zamknięte. Dozór firmy 
zewnętrznej, 2 x dziennie Firma Ochrony Mienia przyjeżdża na teren posesji dokonując przeglądu. 
OBIEKTY PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY. 

7. Dom Studencki PANCERNIK, ul. Tramwajowa 2b – budynek wyłączony z użytkowania. Pomieszczenia 
zamknięte. Monitoring. BUDYNEK PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY. 

8. Budynek Biblioteki Uniwersytetu Wr. ul. Szajnochy 10,  wyłączony z użytkowania. Monitoring. 
BUDYNEK PRZEZNACZONY DO SPRZEDAŻY.  
 

Dla obiektów nieużytkowanych (wymienionych powyżej oraz innych ujawnionych w trakcie trwania umowy 
ubezpieczenia), po upływie okresu 30 dni od zaprzestania użytkowania, zakres ubezpieczenia z pkt. III.1.1.1. 
zostaje ograniczony do szkód powstałych wskutek wymienionych w tym punkcie zdarzeń (ryzyka nazwane). 
 
III.1.1.3. Ubezpieczeniem objęte są także ryzyka transportu mienia, gotówki i innych wartości pieniężnych, 
wyposażenia oraz zbiorów bibliotek i muzeów Zamawiającego. 
 
1. W granicach ustalonego limitu odpowiedzialności zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje utratę, 
uszkodzenie lub zniszczenie mienia w czasie transportu wskutek: 
a) kradzieży z włamaniem, rabunku ładunku jak i całego pojazdu z ładunkiem 
b) zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu na skutek kolizji, wypadku środka transportu, pożaru, 
wybuchu lub uderzenia pioruna w pojazd, upadku statku powietrznego, 
c) zdarzeń powodujących śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby sprawującej pieczę nad 
ubezpieczonym mieniem, uniemożliwiające ochronę powierzonego mienia. 
d) zniszczenie, uszkodzenie, ubytek ładunku w związku z czynnościami załadunku, wyładunku 
2. Pod pojęciem transportu mienia rozumie się czynność przenoszenia lub przewożenia, wykonywaną przez 
osobę upoważnioną od momentu przyjęcia mienia do transportu, do momentu przekazania go osobie 
upoważnionej do odbioru. 
3. Pod pojęciem wypadku środka transportu rozumie się zderzenie pojazdu ze zwierzętami, osobami lub 
przedmiotami, w tym innymi pojazdami. 
4. Ochroną objęty jest transport wykonywany przez Zamawiającego lub jego jednostki zależne środkami 
własnym, jak również transport wykonywany obcymi środkami transportu, także wykonywany przez osoby 
trzecie na zlecenie Zamawiającego, o ile nie istnieje inna umowa ubezpieczenia w ramach której ryzyka 
transportowe zostało objęte ochroną. 
5. Warunkiem odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie ryzyka rabunku gotówki w transporcie jest stosowne 
zabezpieczenie mienia w transporcie (w zależności od jego wartości) – tj. zgodnie z warunkami określonymi  
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w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, 
jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez 
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 
Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód w transporcie ograniczona jest do limitu. Transport/ przenoszenie 
mienia w ramach lokalizacji nie podlega limitowi. 
 
III.1.1.4. Wykonawca obejmuje również ochroną mienie ruchome w nienazwanych lokalizacjach oraz innych 
miejscach poza lokalizacjami Zamawiającego znajdujących się poza terytorium RP, ochrona na terytorium 
całego świata (np. instrumenty muzyczne, stroje, insygnia, sztandary, podręczny sprzęt badawczy i naukowy 
sprzęt elektroniczny, urządzenia, wyposażenie itp.) w czasie jego użytkowania, składowania, magazynowania, 
eksponowania, transportu, załadunki i wyładunku, montażu i demontażu w związku z i podczas m.in.: wystaw, 
ekspozycji, imprez promocyjnych, konferencji, szkoleń, wykładów, koncertów, targów, pikników naukowych, 
wyjazdów służbowych, współpracy międzynarodowej, wymiany, badań, wykładów, pracy naukowej itp.  
dodatkowo ochrona obejmuje również stoiska tymczasowe, namioty. 
 
III.1.1.5. Wykonawca w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej pokrywa także koszty 
 

a) koszty zapobieżenia szkodzie w przypadku bezpośredniego zagrożenia, 

b) koszty zabezpieczenia, ratownictwa mienia przed szkodą i zwiększeniem rozmiaru szkody (w tym koszty 
przeniesienie mienia do innej lokalizacji - transportu, składowania, magazynowania itp.), nawet jeśli 
ostatecznie do szkody nie doszło 

c) koszty uprzątnięcia, usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 
niezdatnych do użytku, koszty złomowania, koszty utylizacji, koszty rekultywacji, koszty odkażenia 
gruntu po szkodzie 

d) koszty demontażu i ponownego montażu elementów nieuszkodzonych zdatnych do dalszego użytku, 
również w sytuacji, gdy poniesienie tych kosztów wynika z umożliwienia dostępu do innego mienia, 
które uległo uszkodzeniu i wymaga naprawy/ wymiany, o ile czynności są niezbędne i ekonomicznie 
uzasadnione. 

e) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w święta, w dni wolne od pracy koszty frachtu 
ekspresowego (w tym lotniczego), koszty wynagrodzenia, przejazdów i noclegów techników  
i ekspertów usuwających skutki szkody. 

f) koszty odtworzenia dokumentacji  

g) koszty dodatkowe wynikające z odtworzenia mienia, naprawienia wynikające z konieczności 
dostosowania do obowiązujących przepisów prawa oraz decyzji organów  

h) koszty tymczasowego dozoru, tymczasowych zabezpieczeń 

i) koszty ewakuacji będącej następstwem zdarzeń objętych ochroną, poleceń/ zaleceń właściwych służb, 
realnego zagrożenia dla osób i/lub mienia, w tym w związku z alarmami o podłożeniu ładunków 
wybuchowych. 

j) koszty dodatkowe związane z wynagrodzeniem należnym architektom, inspektorom, inżynierom-
konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Zamawiający jest zobowiązany ponieść w celu 
odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia 
ubezpieczonego zdarzenia szkodowego 

 
Koszty pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia mienia oraz dodatkowo do wysokości 3 000 000,00 zł 
ponad sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia na każdy roczny okres rozliczeniowy 
 
Ponadto Wykonawca pokryje w ramach limitów koszty: 
 

k) koszty napraw wszelkich elementów zabezpieczających lokale, budynki i pomieszczenia (m.in.: drzwi, 
kraty, żaluzje, ściany, stropy, framugi, futryny, wszelkie instalacje, kamery monitoringu, czujki alarmu, 
zamki itp.) pod warunkiem, że powyższe koszty wynikają z wystąpienia ubezpieczonych zdarzeń 
losowych – w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotów oraz dodatkowo do 100 000, 00 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia ponad ogólną sumę ubezpieczenia. 

l) koszty poszukiwania zlokalizowania miejsca wystąpienia szkody, wycieków wody, innych cieczy, pary 
oraz gazu – limit 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym 
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III.1.1.6. Ubezpieczenie obejmuje także ryzyko stłuczenia wszelkiego rodzaju szyb i innych  przedmiotów 
szklanych, w tym m.in. szyb zwykłych i zespolonych, szyb zbrojonych, antywłamaniowych (w tym pokrytych 
folią antywłamaniową), szyb okiennych i drzwiowych, oszklenia ściennego i dachowego, witraży, płyt szklanych 
stanowiących składowe części mebli, gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad, przegród ściennych oraz 
osłon kantorów, boksów i kabin, luster wiszących, stojących i wmontowanych w ścianach, szyldów i 
transparentów, witraży, rurek neonowych, wykładzin ściennych 
W przypadku zapisów w warunkach ubezpieczenia wyłączających możliwość ubezpieczenia przedmiotów 
posiadających wartość zabytkową oczekiwane jest odstąpienie od tych zapisów w odniesieniu do np. witraży 
posiadających wartość zabytkową. Odszkodowanie będzie uwzględniać specyfikę odtworzenia, w tym prace 
konserwatorskie, nie będzie jednak obejmować wartości rynkowej/kolekcjonerskiej. 
Ochrona w ramach określonej sumy/limitu obejmuje również koszty wynajęcia, ustawienia lub rozebrania 
rusztowań, drabin lub innego specjalistycznego sprzętu, koszty pakowania, transportu, montażu i demontażu, 
ceł i innych opat, koszty tymczasowego zabezpieczenia,  
 
III.1.1.7. Jeżeli suma ubezpieczenia nieruchomości, w tym budynku, budowli, lokalu) obejmuje stałe elementy, 
maszyny i urządzenia (np. dźwigi osobowe i towarowe, klimatyzatory etc.), instalacje i inne rodzaje mienia, 
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje całość mienia znajdującego się w wartości będącej podstawą szacowania 
sum ubezpieczenia, nawet jeżeli wykaz Zamawiającego nie rozbija sumy na poszczególne składniki danej 
pozycji. 
 
III.1.1.8. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także tereny zielone, rośliny, rośliny ozdobne, drzewa, 
nasadzenia, środki obrotowe, sprzęt i inne mienie znajdujące się na zewnątrz budynków oraz pod gołym 
niebem w tym m.in., nawozy, sprzęt ogrodniczy użytkowany przez Ogród Botaniczny we Wrocławiu i 
Wojsławicach, sprzęt meteorologiczny Zakładu Meteorologii i Klimatologii, a także wszelkiego rodzaju mienie 
jakiejkolwiek jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego znajdujące się na zewnątrz budynków pod 
gołym niebem. Mienie objęte jest ochroną, jeżeli zgodnie ze specyfiką, właściwościami, przeznaczeniem oraz 
warunkami wegetacji, przechowywania, magazynowania lub eksploatacji tego mienia, mogło być ono na 
zewnątrz budynku (w tym pod gołym niebem). 
W przypadku roślin itp. Odszkodowanie będzie pokrywało w szczególności koszt zakupu sadzonki, materiału 
nasiennego, materiałów pomocniczych, ochronnych, koszt przygotowania podłoża, zasadzenia i inne 
uzasadnione koszty odtworzenia roślin. 
 
III.1.1.9 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje do pełnych sum ubezpieczenia, także mienie podczas konserwacji, 
naprawy, utrzymania technicznego itp. A także podczas prób i testów jeśli są z tym związane. Ochrona istnieje 
bez względu na to czy ww. czynności są wykonywane w lokalizacji zamawiającego czy poza nią np. w serwisie. 
 
III.1.1.10 Wypłata odszkodowania nie powoduje pomniejszenia sumy ubezpieczenia (brak konsumpcji). Nie 
dotyczy limitów określonych w umowie ubezpieczenia. 
 
III.1.1.11 Ochrona obejmuje również pojazdy mechaniczne niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, także w związki z ich ruchem oraz w czasie pracy tych pojazdów, maszyn i 
urządzeń. W szczególności ochrona obejmuje ryzyko kolizji, zderzenia z innym pojazdem, z nieruchomościami, 
ciałami obcymi, osobami, zwierzętami itp., także ryzyko przewozu na innym środku transportu. 
 
III.1.2. Miejsce ubezpieczenia: 
Wszystkie obecne oraz przyszłe lokalizacje prowadzenia działalności, składowania lub użytkowania mienia 
(zarówno lokalizacje stanowiące własność UWr. jak i lokalizacje będące własnością innych podmiotów i 
użytkowane przez UWr. na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, np. umowa najmu, dzierżawy etc.)., w 
tym w szczególności siedziba Zamawiającego i lokalizacje wymienione w załącznikach do SIWZ. Również 
lokalizacje nienazwane, miejsca wykonywania napraw, konserwacji, serwisu, miejsca prowadzenia badań, 
doświadczeń, miejsca odbywania zajęć terenowych, wszelkie inne miejsca poza lokalizacjami Zamawiającego 
znajdujące się na terytorium RP.  
Nowe lokalizacje obejmowana automatyczną ochrona ubezpieczeniowa bez konieczności ich zgłaszania przez 
Ubezpieczonego. 
Dla mienia ruchomego wykorzystywanego za granicą, w ramach określonego limitu miejscem ubezpieczenia 
jest terytorium całego świata. 
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III.1.3. Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, systemy ubezpieczenia, podstawa szacowania sum 
ubezpieczenia: 
 
III.1.3.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność, będące w posiadaniu, użytkowaniu, 
wypożyczone, dzierżawione, administrowane lub zarządzane przez Zamawiającego, jego jednostki i inne osoby 
za które ponosi odpowiedzialność, a także mienie oddane w użytkowanie, administrowanie lub zarząd innym 
osobom na podstawie zawartej umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp. Ubezpieczone jest mienie bez względu 
na wiek, stopień zużycia technicznego, amortyzacji księgowej, umorzenia, w tym także obiekty, przedmioty o 
charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym, przedmioty o wartości kolekcjonerskiej, dzieła sztuki, 
depozyty muzealne 
W przypadku mienia osób trzecich, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia i uwzględniono ich sumę 
ubezpieczenia w polisie, ubezpieczenie należy traktować jako zawarcie umowy na rzecz osób trzecich – 
właścicieli. Wykonawca ponosi odpowiedzialność ze wszystkich ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia do 
pełnych sum ubezpieczenia lub z zastosowaniem limitów wyraźnie określonych w SIWZ. 
 
Ochroną objęte jest mienie wszelkiego rodzaju, w przypadku mienia własnego, ochrona obejmuje całość 
klasyfikacji środków trwałych, wykazów pozaksięgowych, wykaz grantów lub innych wykazów (faktur, 
rachunków itp.) będących podstawą do określenia sumy ubezpieczenia w umowie ubezpieczenia.  
Nie mają zastosowania przedmiotowe wyłączenia z ochrony określone w OWU, jeżeli dany przedmiot został 
uwzględniony w sumie ubezpieczenia i została za niego naliczona składka. W szczególności: 
 

a. Nie ma zastosowania ewentualne wyłączenie OWU dotyczące szkód w mieniu zainstalowanym i 
użytkowanym pod ziemią (np. instalacje wod-kan, przyłącza energetyczne w tym kable). Odpowiedzialność 
do pełnej sumy ubezpieczenia danego przedmiotu, nie więcej niż limit określony w SIWZ. 

b. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe na skutek ryzyk objętych umową 
ubezpieczenia do których doszło w: drogach, podjazdach, kładkach, chodnikach, placach, ogrodzeniu, 
bramach, furtkach, barierach, szlabanach, wolnostojących kioskach, kontenerach, namiotach, straganach, 
szklarniach, namiotach foliowych, inspektach itp. Odpowiedzialność do pełnej sumy ubezpieczenia danego 
przedmiotu. 

c. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rośliny w ogrodzie botanicznym, arboretum i stanowiące zasoby innych 
placówek, jednostek zamawiającego 

d. Nie podlegają wyłączeniu szkody w: kablach, nadziemnych, naziemnych i podziemnych sieciach 
przesyłowych elektrycznych, energetycznych, telekomunikacyjnych, transformatorach itp. o ile stanowią 
one własności ubezpieczonego i uwzględnione zostały w sumie ubezpieczenia. Ochrona dotyczy mienia 
zlokalizowanego w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim do punktu przyłączenia do sieci zewnętrznej. 

e. Z ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone komputery, sprzęt elektroniczny, nośniki danych, 
oprogramowanie oraz ich elementy składowe w zakresie ryzyk objętych umową ubezpieczenia. 
Odpowiedzialność do pełnej sumy ubezpieczenia danego przedmiotu. 

 

Przedmiot ubezpieczenia 

Suma Ubezpieczenia 
stan na 31.12.2015 

System ubezpieczenia/ 
Podstawa szacowania sum 

ubezpieczenia 

Budynki – zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ 
607 175 925,29 zł 

system sum stałych, wartość 
księgowa brutto 

Budowle – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ 
21 117 590,64 zł 

system sum stałych, wartość 
księgowa brutto 

Maszyny, urządzenia  – zgodnie z Załącznikiem  Nr 
4 do SIWZ* 

164 494 415,84 zł 
system sum stałych, wartość 

księgowa brutto 

Niskocenne składniki majątku – zgodnie z 
Załącznikiem Nr 2 do SIWZ* 

66 115 210,12 zł 
system sum stałych, wartość 

księgowa brutto 

Wyposażenie – zgodnie z Załącznikiem  Nr 3 do 
SIWZ* 

9 400 432,63 zł 
system sum stałych, wartość 

księgowa brutto 

Pojazdy i sprzęt (niepodlegające obowiązkowi 
rejestracji) – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ 

578 320,52 zł 
system sum stałych, wartość 

księgowa brutto 



 

Zał. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 
Strona 18 z 54 

 

Nakłady adaptacyjne/ inwestycyjne 
20 000 000,00 zł 

system na pierwsze ryzyko/ 
wartość odtworzeniowa 

Gotówka i inne wartości pieniężne 
450 000,00 zł 

system na pierwsze 
ryzyko/wartość nominalna 

Stacje meteorologiczne (sprzęt pod gołym niebem) 
200 870,30 zł 

system sum stałych,  wartość  
księgowa brutto 

Mienie użyczone – przedmioty (insygnia rektorskie 
i książki – 410 000 zł, księgozbiór Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego – 300 000 zł) 710 000,00 zł 

system sum stałych, wartość 
księgowa brutto, 

(zaewidencjonowane w Dziale 
Środków Trwałych jako 

pozaksięgowe) 

Mienie pracowników i studentów 
200 000,00 zł 

system na pierwsze ryzyko, 
wartość rzeczywista 

Mienie ruchome osób trzecich 
200 000,00 zł 

system na pierwsze ryzyko, 
wartość rzeczywista 

Zbiory biblioteczne (biblioteka główna, pozostałe 
biblioteki UWr) – bez zbiorów multimedialnych – 
zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ 

253 046 033,36 zł 
system sum stałych, wartość 

księgowa brutto 

Środki obrotowe z włączeniem środków osób 
trzecich** 

1 000 000,00 zł 
system sum stałych, wartość 

zakupu/wytworzenia 

Zbiory muzealne (obejmują eksponaty muzealne) 
788 865,32 zł 

system sum stałych, wartość 
księgowa brutto 

GRANTY zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ 

2 820 063,77 zł 
System sum stałych/ wartość 

odtworzeniowa 

Rośliny, nasadzenia należące do ogrodu 
botanicznego lub innych jednostek zamawiającego 

100 000,00 
system na pierwsze ryzyko/ 

wartość odtworzeniowa 

Obiekt wynajmowany od Gminy Wrocław (adres 
lokalu - Wrocław, ul. Więzienna 18/19 Wrocław 
Sekcja Zaopatrzenia), nr umowy 
7117/103/199/n/95, powierzchnia 155,87 m

2
 723 392,67 zł 

System sum stałych/ wartość 
odtworzeniowa (wyliczona wg 
wskaźnika kosztu odtworzenia 
1m² pow. użytkowej budynków 

mieszkalnych zgodnie z 
Obwieszczeniem Wojewody 

Dolnośląskiego z dn. 30.03.2016 
(Dz.U. Woj.  Dolnośl. 2016 poz. 

1643) na okres 01.04.2016-
30.09.2016 dla m. W-wia   - 

4.641,00 zł/m2 

 

Obiekt wynajmowany od Gminy Wrocław (adres 
lokalu - Wrocław, ul. Kuźnicza 34 Dział 
Organizacyjny – Dział Gospodarki. 
Nieruchomościami), nr umowy 
7117/103/198/n/95, powierzchnia 143,22 m2 

664 684,02 zł 

Obiekt wynajmowany od Gminy Wrocław (adres 
lokalu - Wrocław, ul. Uniwersytecka 27/28 
Biblioteka Niderlandystyczna), nr umowy 
7117/103/146/n/95, powierzchnia 152,92 m

2
 709 701,72 zł 
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Obiekt wynajmowany od Gminy Wrocław (adres 
lokalu - Wrocław, ul. Uniwersytecka 27/28 Katedra 
Kryminalistyki), nr umowy 7117/103/194/n/95, 
powierzchnia 397,17 m

2
 1 843 265,97 zł 

Obiekt wynajmowany od Gminy Wrocław (adres 
lokalu - Wrocław, ul. Księcia Witolda 47 Instytut 
Konfucjusza), nr umowy 224/N/2008/36/2008, 
powierzchnia 143,62 m

2
 666 540,42 zł 

Obiekt wynajmowany od Gminy Wrocław (adres 
lokalu – Wrocław, ul. Ks. Witolda 45, Instytut 
Konfucjusza) nr umowy ZZK/WU/113/N/2012, 
powierzchnia 92,61 m² 429 803,01 zł 

Obiekt wynajmowany od Gminy Wrocław 
(adres lokalu – Wrocław, ul. Uniwersytecka 21, 
Samorząd Studencki) 
Nr umowy 7117/103/195/n/95, powierzchnia 
101,19 m² 

469 622,79 zł 

Przezorna suma ubezpieczenia  
15 000 000,00 zł 

system na pierwsze ryzyko/ 
wartość odtworzeniowa 

RAZEM 1 168 904 738,39 zł  

 
*W wartości sumy ubezpieczenia kategorii: maszyny, niskocenne i wyposażenie – uwzględniona została korekta 
sumy ubezpieczenia poprzez pomniejszenie wykazów z KST o wartość sprzętu elektronicznego w wielu do 5 lat, 
zgłoszonego do ubezpieczenia na podstawie odrębnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk 
 
Wartość dokonanych korekt: 

Przedmiot ubezpieczenia Wartość korekty 

Maszyny – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ 38 477 384, 64 zł 

Niskocenne składniki majątku – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ 2 640 328,80 zł 

Wyposażenie – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ 5 708 229,72 zł 

 
** Ubezpieczeniem mają być wszelkiego rodzaju środki obrotowe posiadane przez jakąkolwiek jednostkę 
organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego w całym okresie trwania umowy. 
 
III.1.3.2. Wykaz gruntów będących własnością Zamawiającego znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ. 
Intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczanie gruntów. Ich wartość nie została ujęta w zadeklarowanych do 
ubezpieczenia sumach. Wykaz jest przedstawiany poglądowo w kontekście istniejących lokalizacji 
Zamawiającego. 
 
III.1.3.3. Dodatkowe informacje o budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia zostały zawarte w Załączniku Nr 14 
do SIWZ. 
Załącznik ten prezentuje szczegółowe dane dla obiektów dotyczące: 

• powierzchnia obiektów 

• przeznaczenie obiektów, 
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• konstrukcja obiektów 

• stan instalacji elektrycznej 

• ogólna charakterystyka obiektów 

• informacje dotyczące zabezpieczeń p. poż. i przeciw kradzieżowych 

• informacje o przeprowadzonych remontach modernizacjach 
 
Zamawiający dokonał staranności w przygotowaniu prezentowanych danych, ewentualne błędy, luki w 
informacjach lub pominięcie informacji na temat niektórych obiektów nie może być podstawą do odmowy, 
ograniczenia odszkodowania przez Wykonawcę. 
Na wniosek wykonawców skierowany w trakcie postępowania przetargowego lub po jego zakończeniu na 
wniosek wykonawcy wyłonionego, Zamawiający umożliwi wykonanie własnych audytów oceny ryzyka 
ubezpieczeniowego w lokalizacjach w zakresie i terminach uzgodnionych pomiędzy stronami. W wyniku 
przeprowadzonych audytów, wykonawca może przedstawić zalecenia, jednakże ustosunkowanie się do tych 
zaleceń i ich realizacja przez Ubezpieczonego będzie na zasadzie dobrowolności. Wykonawca nie może poprzez 
zalecenia warunkować, ograniczać lub limitować ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z oferty   
 
III.1.4. Limity odpowiedzialności (solidarne na wszystkie lokalizacje/jednostki): 
 
a) limity dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku: 

• 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich 
rodzajów mienia z wyjątkiem gotówki i innych wartości pieniężnych limit solidarny na wszystkie 
lokalizacje/jednostki, 

• 450 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla gotówki  
i innych wartości pieniężnych z lokalu limit solidarny na wszystkie lokalizacje/jednostki, 

• 450 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla gotówki  
i innych wartości pieniężnych w czasie transportu limit solidarny na wszystkie lokalizacje/jednostki, 

 
b) limit dla kradzieży zwykłej 

• 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia  
 

c) limit dla ryzyka dewastacji/wandalizmu: 

• 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia na ryzyko 
dewastacji/wandalizmu 

 
c) limit dla szkód estetycznych (w tym graffiti)  

• 30 000,00 zł na jedno zdarzenie i 200 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

 

d) limit dla ryzyka szkód w transporcie mienia wraz z ryzykiem załadunku i rozładunku, w szczególności 

wyposażenia, zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów (nie dotyczy gotówki i wartości pieniężnych) 

• Transport pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 
Udział własny wynosi 1 000,00 zł, 

• Transport na pozostałym obszarze RP: 150 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym 
okresie ubezpieczenia  
Udział własny wynosi 1 000,00 zł, 

 
e) limit dla mienia ruchomego poza terytorium RP - na terytorium całego świata w tym stoiska tymczasowe i 

namioty: 

• 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
g) limit dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych: 

• 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, limit nie ma 
zastosowania, gdy do uszkodzenia szyb i przedmiotów szklanych doszło w następstwie innego ryzyka 
objętego ochroną. 
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h) limit dla ryzyka katastrofy budowlanej: 

1) W przypadku zajścia ryzyk objętych ochrona, jeżeli następstwem tych zdarzeń będzie spowodowanie 
katastrofy budowlanej – odpowiedzialność Wykonawcy do wysokości szkody, nie więcej niż suma 
ubezpieczenia mienia.  

2) W przypadku zajścia katastrofy budowlanej nie wywołanej przez ryzyka objęte ochrona 
ubezpieczeniową – odpowiedzialność Wykonawcy do limitu 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Udział własny wynosi 5% wartości szkody nie 
mniej niż 1 000,00 zł.  

 
i) limit dla ryzyka przepięć i szkód elektrycznych 

• 1 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, limit nie ma 
zastosowania, gdy w wyniku przepięcia doszło do pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia objętego 
ochroną ubezpieczeniowa.  
 

j) limit dla szkód w mieniu zlokalizowanym pod ziemią 

• 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

k) limit dla szkód wywołanych przerwą, zakłóceniem w dostawie mediów 

• 50 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, limit nie ma 
zastosowania, gdy w wyniku zakłócenia doszło do pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia objętego 
ochroną ubezpieczeniowa, limit nie dotyczy również prądu. 

 

l) limit dla popsucie mienia, środków obrotowych, materiału w wyniku awarii, przerw w działaniu, niewłaściwym 

działaniu urządzeń 

• 100 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, limit nie ma 
zastosowania, gdy w wyniku awarii itd. doszło do pożaru, wybuchu lub innego zdarzenia objętego 
ochroną ubezpieczeniowa. 

 

m) limit dla ryzyka awarii sprzętu, maszyn, urządzeń i aparatów 

• 500 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 

 

n) limit dla aktów terroryzmu 

• 1 000 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 

 

o)limit dla aktów sabotażu, strajków, zamieszek i niepokojów społecznych 

• 1 000 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 

 

p) limit dla szkód wywołanych przez powolne niszczenie przedmiotu ubezpieczenia z powodu oddziaływania 

czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych lub termicznych, a także korozji, kawitacji, procesów 

oksydacyjnych, pleśni, grzyba 

• 100 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, limit nie ma 

zastosowania wystąpienie tych zjawisk będzie następstwem wystąpienia szkody objętej ochroną 

 

r) limit dla szkód polegających na uszkodzeniu w wyniku zawilgocenia itp. mienia nie dotkniętego bezpośrednio 

szkodą zalaniową 

• 100 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, 

III.1.5. Okresy ubezpieczenia (w ramach umowy 3-letniej): 
Pierwszy okres ubezpieczenia: od 17.11.2016 r. do 16.11.2017 r. 
Drugi okres ubezpieczenia: od 17.11.2017 r. do 16.11.2018 r. 
Trzeci okres ubezpieczenia: od 17.11.2018r. do 16.11.2019 r. 
 
III.1.6. Franszyzy i udziały własne 
Udział własny:  
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a) dla szkód w mieniu pracowników, studentów, mieniu osób trzecich; szkód powstałych w wyniku ryzyka 
zalania, deszczu, gradu i śniegu oraz dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych – brak udziału 
własnego, 
b) dla pozostałych szkód udział własny wynosi 1 000,00 zł. 
c) dla obiektów nieużytkowanych – udział własny 5% odszkodowania min 2 000 PLN  
d) inne określone w treści klauzul 
Franszyza redukcyjna: brak 
Franszyza integralna:  
a) dla szkód powstałych w następstwie ryzyka kradzieży z włamaniem, kradzieży zwykłej, rabunku, dewastacji  
i wandalizmu – franszyza integralna wynosi 300,00 zł, 
 
III.1.7. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
 
1) Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 
Ubezpieczyciel obejmuje do wysokości 60 000 000,00 zł bez naliczania dodatkowej składki automatyczną 
ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte przez Ubezpieczonego mienie, zrealizowane inwestycje, inwestycje w 
trakcie realizacji, mienie przyjęte w użytkowanie (w tym także z grantów, po zakończeniu dzierżawy itp.,), 
mienie wypożyczone, mienie ujawniane w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, lub wzrost wartości 
ubezpieczonego mienia powodujące zwiększenie sum ubezpieczenia określonych w SIWZ, w których posiadanie 
wszedł Zamawiający w okresie od 31.12.2015 r. do 16.11.2016 r. (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia  
i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SIWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla tej masy 
majątkowej rozpoczyna się od 17.11.2016 r. 
Ubezpieczyciel gwarantuje automatyczną ochronę ubezpieczeniową także w przypadku przekroczenia limitu 
60 000 000,00 zł a Zamawiającego zobowiązany jest do opłacenia dodatkowej składki po stawce wynikających z 
oferty od kwoty przewyższającej ww. limit bez składkowy. Zamawiający przedstawi w trakcie trwania umowy 
stan majątku na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej niezwłocznie po uzyskaniu możliwości do 
przygotowania takiego zestawienia. 
 
2) Klauzula automatycznego pokrycia 
Ubezpieczyciel obejmuje do wysokości 60 000 000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia bez 
naliczania dodatkowej składki automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte przez Ubezpieczonego 
mienie, zrealizowane inwestycje, inwestycje w trakcie realizacji, mienie przyjęte w użytkowanie ( w tym także z 
grantów, po zakończeniu dzierżawy itp.,), mienie wypożyczone, mienie ujawniane w trakcie trwania umowy 
ubezpieczenia, lub wzrost wartości ubezpieczonego mienia powodujące zwiększenie sum ubezpieczenia 
określonych w SIWZ, od momentu przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia 
lub wzrostem wartości lub ujawnieniem tego mienia itd. 
Ubezpieczony nie ma obowiązku informowania ubezpieczyciela na bieżąco w trakcie trwania okresu 
ubezpieczenia o zmianach w wartości, ilości, rodzajach ubezpieczonego mienia w ramach powyższego limitu. 
Ubezpieczyciel gwarantuje automatyczną ochronę ubezpieczeniową także w przypadku przekroczenia limitu 
60 000 000,00 zł a Zamawiającego zobowiązany jest do opłacenia dodatkowej składki po stawce wynikających  
z oferty od kwoty przewyższającej ww. limit bez składkowy 
 
3) Klauzula reprezentantów 
Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej 
umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy odnośnie winy umyślnej i rażącego 
niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu osób będących Rektorem, Prorektorem, Kanclerz 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o 
szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników 
Zamawiającego innych niż reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli. W przypadku szkód wyrządzonych 
umyślnie ubezpieczycielowi przysługuje pełne prawo regresu do sprawcy. 
 
4) Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia  
Strony postanawiają, ze zasada niedoubezpieczenia i proporcjonalnej wypłaty odszkodowania nie ma 
zastosowania jeżeli wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia – klauzula ma zastosowanie przy 
ubezpieczeniu w systemie sum stałych. 
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5) Klauzula Leeway’a 
Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia szkody Wykonawca odstąpi od stosowania zasady proporcji 
przy wypłacie odszkodowania, jeżeli oszacowana na dzień powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji 
mienia nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej pozycji mienia (dotyczy 
ubezpieczenia na wartość odtworzeniową lub rzeczywistą). 
 
6) Klauzula szkód powstałych w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych 
Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej również gdy, szkody powstały w związku lub na skutek 
prowadzonych prac remontowo – budowlanych (bez naruszania konstrukcji nośnej budynku) do pełnej wartości 
tych prac. W przypadku prac naruszających konstrukcję nośną budynku ochrona ubezpieczeniowa świadczona 
jest z limitem odpowiedzialności dla szkód w przedmiocie prac w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Szkody w obiekcie istniejącym, mieniu otaczającym oraz w 
mieniu znajdującym się w obiekcie, objęte są do pełnej wysokości sum ubezpieczenia danego przedmiotu. 
 
7) Klauzula 72 godzin 
Niniejszym ustala się, że za jedno zdarzenie uznaje się serię zdarzeń (w tym szkody następcze), które nastąpiły 
po sobie w okresie 72h od momentu powstania pierwszej szkody, a których przyczyną jest ten sam rodzaj 
zdarzenia losowego oraz w kontekście franszyzy redukcyjnej i w kontekście określonych limitów będą 
traktowane jako jedno zdarzenie. 
 
8) Klauzula kosztów dla budynków zabytkowych 
Niniejszym ustala się, że pokrywane są dodatkowe niezbędne i udokumentowane koszty związane z naprawą 
szkody częściowej, odbudową budynków zabytkowych, w tym wpisanych do rejestru zabytków. Koszty te 
uwzględniają koszty konsultacji, doradztwa oraz przygotowania planów, projektów architektoniczno-
konstrukcyjnych i opinii przez specjalistów z dziedziny renowacji zabytków, kosztu użycia i zastosowania 
technologii niezbędnej do odtworzenia obiektu w zgodzie z wymogami konserwatora zabytków itp. Koszty 
pokrywana są do wysokości sumy ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą oraz dodatkowo ponad tę sumę do 
limitu w wysokości 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym 
 
9) Klauzula zastąpienia dla mienia (nieruchomości i ruchomości) 
Ustala się, że w przypadku szkody Zamawiający może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania 
wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, lokalizacji, typu, modelu, parametrów technicznych 
a także pokryje koszty wymiany nieuszkodzonych elementów maszyn, urządzeń lub innego mienia jeżeli 
zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, ich zastąpienie 
ze względów konstrukcyjnych jest uzasadnione lub gdy odtworzenie w dotychczasowej technologii nie jest 
możliwe ze względu na aktualne przepisy prawa, decyzje administracyjne itp.. Odszkodowanie nie może być 
wyższe wysokość sumy ubezpieczenia z uwzględnieniem zapisów dodatkowych.. 
 
10) Klauzula przewłaszczenia 
W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Ubezpieczonego ochrona nie wygasa 
ale jest kontynuowana, chyba że nastąpi trwałe przeniesienie własności w tym wydanie mienia. 
 
11) Klauzula VAT 
Ustala się, ze w każdym wypadku, gdy Zamawiający nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub 
jeśli Zamawiający będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie może, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą, w odniesieniu do takiego 
odszkodowanie wypłacane będzie z uwzględnieniem podatku VAT. 
 
12) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 
Do umowy ubezpieczenia wprowadza się dodatkową prewencyjną sumę ubezpieczenia określoną na każdy 
roczny okres rozliczeniowy. W razie wystąpienia szkody prewencyjna suma ubezpieczenia służy uzupełnieniu 
sum ubezpieczenia tych pozycji mienia dotkniętych szkodą dla których zachodzi co najmniej jedna przesłanka: 
stwierdzono niedoubezpieczenie, suma ubezpieczenia danego przedmiotu nie wystarcza na jego odtworzenie, 
np. niska wartość początkowa wynikająca z ksiąg rachunkowych, suma ubezpieczenia wynikająca z wykazu 
wynosiła zero, przedmiot dotknięty szkodą znajdował się poza ewidencją, suma ubezpieczenia nie 
odzwierciedla pełnej wartości zabytkowej, artystycznej itp. Suma prewencyjna ma zastosowanie do każdego 
rodzaju ubezpieczonego mienia bez względu na sposób określenia jego wartości oraz rodzaj tej wartości. W 
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przypadku skorzystania z prewencyjnej sumy ubezpieczenia odszkodowanie może przekraczać wysokość 
ustalonej sumy ubezpieczenia. 
 
13) Klauzula wartości księgowej brutto  
W przypadku zadeklarowania przez Zamawiającego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto 
(wartość księgowa początkowa). Wykonawca akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień 
umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za 
uszkodzone mienie będzie wypłacane według kosztu odtworzenia mienia, zakupy nowego lub naprawy z 
uwzględnieniem kosztów dodatkowych jak np. transportu, demontażu, montażu, koszty administracyjne, 
transakcyjne, koszty nadzoru inwestorskiego, nadzoru konserwatorskiego, koszty projektów itp. – maksymalnie  
do wysokości sumy ubezpieczenia uszkodzonego mienia, z uwzględnieniem zapisów dodatkowych w tym 
prewencyjnej sumy ubezpieczenia 
W tracie trwania umowy Zamawiający może dokonać zmiany wysokości sum ubezpieczenia, zmiany sumy 
ubezpieczenia z wartości księgowej na odtworzeniową lub rzeczywistą, na podstawie posiadanych wycen 
operatów lub szacunkowych wyliczeń, składka zostanie naliczona zgodnie ze stawkami wynikającymi z oferty. 
 
14) Klauzula regresowa 
Ustala się, że po wypłacie odszkodowania nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przysługujące 
Zamawiającemu przeciwko: 
- osobom fizycznym wykonującym pracę lub usługę na rzecz Zamawiającego, 
- osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego, 
- współubezpieczonym, nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym i pozostałym pracownikom 
Zamawiającego nie będących pracownikami naukowymi – bez względu na formę zatrudnienia i współpracy  
z Zamawiającym, o ile sprawca nie wyrządził szkody umyślnie. 
 
15) Klauzula jurysdykcji  
Wszelkie spory z tytułu przedmiotowej umowy ubezpieczenia będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla 
siedziby Zamawiającego. 
 
16) Klauzula uznania zabezpieczeń za wystarczające 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i uznaje za wystarczające istniejące zabezpieczenia p.poż i p.kradzieżowe 
z zastrzeżeniem, że zabezpieczenia te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami 
dostawców/producentów, oraz że są sprawne i stosowane. Wymogi wynikające z ogólnych warunków 
ubezpieczenia Wykonawcy nie mają zastosowania. 
 
17) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
niezawiadomienie Wykonawcy o szkodzie w terminie wynikającym z ogólnych warunków ubezpieczenia nie 
może skutkować ograniczeniem lub odmową odszkodowania w jakimkolwiek zakresie, chyba że fakt 
niedotrzymania terminu spowodował niemożność ustalenie odpowiedzialności wykonawcy. 
 
18) Klauzula okolicznościowa 
Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności 
związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne 
odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w 
sprawie dotyczącej szkody, chyba że prowadzone postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności 
wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy wszystkie posiadane informacje niezbędne 
do ustalenia przebiegu zdarzenia i/lub ustalenia osoby sprawcy. Po powzięciu wiadomości, że szkoda mogła 
powstać w wyniku przestępstwa, Zamawiający obowiązany jest do zawiadomienia policji. 
 
19) Klauzula składowania  
1. W przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie 
składowane bezpośrednio na podłodze, z zastrzeżeniem, że takie składowanie było uzasadnione z uwagi na 
specyfikę lub właściwości mienia lub charakter mienia pozwalał na takie składowanie i nie było przeciwwskazań 
(dostawcy, producenta) w zakresie sposobu takiego składowania. 
2. Dla mienia składowanego poniżej poziomu gruntu wprowadza się limit odpowiedzialności 1 000 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, limit ma zastosowanie w przypadku 
szkód, gdzie do zalania doszło w inny sposób niż z góry, a mienie składowane było na podłodze lub w odległości 
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mniejszej niż 14 cm od podłoża. Zalanie z góry objęte jest ochroną do pełnej wartości sumy ubezpieczenia bez 
względu na sposób składowania. Limit nie ma również zastosowania, gdy mienie przechowywane jest w 
odległości min. 14 cm od podłoża, wówczas funkcjonuje ochrona w ramach sumy ubezpieczenia danego 
przedmiotu. 
 
20) Klauzula zalania mienia w wyniku nieszczelności 
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko zalania mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia 
wskutek nieszczelności, niewłaściwego stanu technicznego dachów, złączy zewnętrznych budynków, stolarek 
okiennych i drzwiowych, przegród budowlanych i innych elementów obiektu. Także zalanie w wyniku 
niezabezpieczenia, niewłaściwego zabezpieczenia otworów okiennych, dachowych lub drzwiowych. Przez 
zalanie rozumie się wszelkie rodzaje zalania mienia, w tym m.in. spowodowane opadami deszczu, opadami 
śniegu, opadami gradu, topnieniem mas śniegu i lodu (w tym także gradu). Limit odpowiedzialności na jedno  
i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 200 000,00 zł 
Klauzula i wprowadzony limit, nie ogranicza odpowiedzialności za zalania do których doszło na skutek ryzyk 
objętych ochroną ubezpieczeniową, w sytuacji gdy stan dachu, stolarki okiennej, drzwiowej, przegród 
budowlanych nie budził zastrzeżeń przed wystąpieniem szkody i nie przyczynił się do powstania szkody – 
wówczas ochrona udzielana jest w ramach pełnej wysokości sumy ubezpieczenia danego przedmiotu. Limit nie 
ma zastosowania, gdy za stan techniczny obiektu, zabezpieczenie otworów nie ponosił odpowiedzialności 
Zamawiający. Klauzula nie ma zastosowania do obiektów nieużytkowanych. 
 
21) Klauzula określenia szacunkowej wartości odtworzeniowej  
W przypadku zadeklarowania przez Zamawiającego do ubezpieczenia mienia w szacunkowych wartościach 
odtworzeniowych (wartość wyliczona wg wskaźnika kosztu odtworzenia 1 m

2 
powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dn. 30.03.2016 (Dz.U. Woj.  Dolnośl. 2016 
poz. 1643) na okres 01.04.2016-30.09.2016 dla m. W-wia - 4.641,00 zł/m2). Wykonawca akceptuje 
zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego 
zużycia ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości 
odtworzeniowej uszkodzonego mienia, zakupu lub naprawy z uwzględnieniem wszystkich kosztów na 
odtworzenie: koszty transportu, demontażu, montażu itd.. Wykonawca nie będzie stosował zasady 
proporcjonalnej wypłaty odszkodowania. Zamawiający może w okresie trwania umowy aktualizować wartości 
odtworzeniowe, biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujący w danym okresie wskaźnik kosztu odtworzenia 1 m

2 

powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego. Składka 
związana z ewentualnym zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości mienia będzie rozliczana w systemie pro 
rata temporis za dni udzielanej ochrony ubezpieczeniowej na postawie aneksu do polisy.. 
 
22) Klauzula likwidacji szkód drobnych  
W przypadku wystąpienia szkód majątkowych, których szacunkowa wartość nie przekracza 10 000,00 zł,  
likwidacja szkód będzie odbywała się zgodnie z następującą procedurą: 

a) Zamawiający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Brokera / Wykonawcy 

b) Zamawiający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny 
likwidatora. 

c) Zamawiający przygotuje i prześle do Wykonawcy dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie 
odszkodowania tj. 

1. Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem, 
2. Dokładny opis zdarzenia wraz z ewidencją fotograficzną wykonaną na miejscu zdarzenia 

dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie, 
3. Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone 

za zgodność z oryginałem), ocena serwisu, 
4. Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem 

(potwierdzone za zgodność z oryginałem). 
Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji, w przypadku wystąpienia szkód noszących 
znamiona przestępstwa. 
 
23) Klauzula oględzin  
Ubezpieczyciel nie może powoływać się na dokonanie zmian w stanie faktycznym spowodowanym zdarzeniem 
szkodowym, jeżeli po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie nie dokona w ciągu 2 dni roboczych oględzin. 
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Jednocześnie w przypadku nie wykonania oględzin w ww. terminie Ubezpieczony ma prawo do dokonania 
naprawy a Ubezpieczyciel zwróci koszty usunięcia szkody zgodnie z przedstawioną dokumentacją. 
 
24) Klauzula wyliczenia wartości dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich, zbiorów katalogowych 
bibliotek i muzeów 
Ustala się, że dla potrzeb likwidacji szkody szacowanie wartości dzieł sztuki, antyków, przedmiotów 
kolekcjonerskich, zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów uwzględnia się ich zabytkową i artystyczna wartość 
według ewidencji katalogowej, księgowej lub oszacowania na podstawie opinii eksperta w ramach sum 
ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia oraz z uwzględnieniem sumy prewencyjnej 
 
25) Klauzula wynagrodzenia ekspertów 
Ubezpieczyciel pokrywa koszty wynagrodzenia ekspertów lub rzeczoznawców powołanych przez 
Ubezpieczonego w celu ustalenia okoliczności, rozmiaru szkody lub których zatrudnienie jest konieczne w celu 
odtworzenia mienia dotkniętego szkodą (także, gdy okaże się że szkoda nie jest objęta umową). Limit 
odpowiedzialności w rocznym okresie rozliczeniowym 250 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki 
 
26) Klauzula likwidatora szkód 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły, że w przypadku gdy 
ubezpieczyciel powierza likwidację szkody eksperckiej firmie zewnętrznej zobowiązany jest do jej wyboru 
spośród poniższych: 
1. Ekspertyzy Ubezpieczeniowe Saltex S.C. 
2. Arca Sp. z o.o. 
3. Eksperci Zdarzeń Losowych S.C. 
4. Hemlecki Group 
W przypadku niemożności skorzystania przez ubezpieczyciela z wyżej wymienionych firm, powołanie innego 
eksperta zewnętrznego nastąpi po uzyskaniu za pośrednictwem brokera zgody ubezpieczonego. W przypadku, 
gdy ubezpieczyciel nie dotrzyma powyższych postanowień ubezpieczony powoła na koszt ubezpieczyciela 
eksperta, którego opinia będzie dla niego wiążąca. 
Strony zastrzegają, że wszelka korespondencja z ubezpieczonym w sprawie likwidacji szkód prowadzona będzie 
za pośrednictwem brokera  
 
III.1.8. Klauzule dodatkowe –fakultatywne 

ZAPISY DODATKOWE 
FAKULTATYWNE (DODATKOWO 
PUNKTOWANE): 

ZMIANA WYNIKAJĄC Z WPROWADZENIA ZAPISU DODATKOWEGO 

KD1 Ubezpieczenie utraconego 
przychodu 

Ubezpieczyciel pokryje w każdym rocznym okresie ubezpieczenia do 
wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia: 
a) Utracony przez Ubezpieczonego czynsz z tytułu wynajmowania 

pomieszczeń, lokali, pokoi hotelowych, akademików itp. który 
pobiera z ubezpieczonych obiektów, a które uległy szkodzie 
objętej zakresem ubezpieczenia co stał się przyczyną niemożność 
dalszego zarobkowania  

b) Utraconych wpływów z usług świadczonych przez 
Ubezpieczonego w lokalizacjach w których wystąpiła szkoda, o ile 
ubezpieczony nie ma możliwości świadczenia tych usług w 
lokalizacjach zastępczych 

c) utracone przychody z działalności badawczo-naukowej polegające 
na utracie, zniekształceniu lub niepowodzenia wyników badań, ze 
względu na działanie losowych czynników zewnętrznych, ze 
względu na działanie osób trzecich powodujące zniszczenie, 
utratę uszkodzenie przedmiotu lub wyników badań lub ich części, 
przerwanie prac badawczych w wyniku zdarzenia losowego lub 
działania osób trzecich ze względu na zagrożenie zafałszowania 
wyników itp. Ubezpieczyciel pokryje koszty przeprowadzenia 
ponownych badań lub zwrotu już poniesionych kosztów, jeżeli 
badania nie będą powtarzalne oraz utracone 
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przychody/finansowanie 
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się w dniu następującym 
po dniu, w którym uszkodzone mienie zostało przywrócone do stanu 
sprzed szkody, maksymalny okres odszkodowawczy: 12 miesięcy 

KD2 Podniesienie limitu w ryzyku 
terroryzmu 

Zwiększenie limitu do poziomu 10 000 000,00 zł na jeden i wszystkie 
wypadki w rocznym okresie rozliczeniowym 

KD3 Zwiększenie wysokości 
przezornej sumy ubezpieczenia 

Zwiększenie wysokości przezornej sumy ubezpieczenia do poziomu: 
30 000 000,00 zł na każdy roczny okres ubezpieczenia 

KD4 zniesienie franszyz i udziałów 
własnych w ubezpieczeniu mienia 

Całkowite zniesienie franszyz i udziałów własnych, wypłata 
odszkodowania w pełnej wysokości bez jakichkolwiek potrąceń 

KD5 Fundusz prewencyjny Wykonawca odda do dyspozycji Zamawiającego środki finansowe w 
postaci funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na realizację 
inwestycji z zakresu poprawy bezpieczeństwa p.poż, przeciw 
kradzieżowego oraz bezpieczeństwa osób i mienia. Cel wydatkowania 
oraz sposób rozliczenia fundusz zostanie ustalony pomiędzy stronami 
na podstawie dodatkowego porozumienia. 
Fundusz prewencyjny w wysokości min. 30 000,00 zł na każdy roczny 
okres rozliczeniowy. 
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III.2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (RYZYKA 
NIENAZWANE) 
 
III.2.1. Zakres ubezpieczenia: 
III.2.1.1.  
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu 
ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nagłego zdarzenia losowego, o ile nie zostało ono 
wyłączone z zakresu ochrony w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów 
opisu przedmiotu zamówienia (ubezpieczenie na bazie wszystkich ryzyk (allrisks)– ryzyka nienazwane).  
 
Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy nie mogą wyłączać z ochrony następujących ryzyk, zdarzeń które 
muszą znajdować się w zakresie ubezpieczenia: 
 
1. Działanie człowieka – np. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, 

nieumyślne lub celowe uszkodzenie lub zniszczenie przez pracowników, studentów lub osoby trzecie, błąd 
operatora, brak kwalifikacji 

2. Wady produkcyjne i inne przyczyny technologiczne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które 
ujawniły się dopiero po okresie gwarancji producenta. 

3. Pożar (niezależnie od miejsca i przyczyny jego powstania), samozapłon, osmolenie, przypalanie, 
4. Dym, opary i inne wyziewy rozumiane m.in. jako nagłe, niszczące oddziaływanie dymu, oparów  

i innych wyziewów powstałego w procesie spalania, niezależnie od przyczyny powstania, w tym również 
wywołane przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem działalności oświatowej, dydaktycznej, 
naukowej, komercyjnej, w związku z procesem technologicznym związanym z prowadzonymi pracami, 
badaniami, doświadczeniami; 

5. Sadza – czarny proszek powstały wskutek niepełnego spalania lub termicznego rozkładu związków węgla 
(gazu ziemnego lub węglowodorów), który nagle wydobył się z palenisk, instalacji oraz urządzeń 
elektrycznych lub grzewczych, bądź jest produktem pożaru powstałego w przedmiocie ubezpieczenia, bez 
względu na przyczynę jego powstania 

6. Uderzenie pioruna bezpośrednio lub pośrednio oddziaływujące na ubezpieczone mienie, wszelkie 
następstwa takie jak: przepięcie, przetężenie itp. 

7. Przepięcie i szkody elektryczne – wynikające z innych przyczyn niż bezpośrednie/pośrednie uderzenie 
pioruna, (które jest pokryte do pełnych sum w ramach ryzyka uderzenia pioruna), takich jak zmiany 
napięcia, natężenia, częstotliwości, zanik prądu, brak lub przerwa w dostawie prądu bez względu na 
przyczynę, zwarcie, uszkodzenie izolacji, przegrzanie, szkody spowodowane działaniem pola 
magnetycznego i elektromagnetycznego 

8. Wybuch, w tym m.in. gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się 
gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich właściwością rozprzestrzeniania się (eksplozja), implozja 
polegająca na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego przez ciśnienie zewnętrzne; przez wybuch 
należy także rozumieć m.in. wybuch ładunku wybuchowego oraz eksplozję/implozję wywołaną celowo  
w procesie kształcenia, w związku z prowadzeniem badań, eksperymentów, doświadczeń, prac naukowo-
badawczych itp. które mogą mieć charakter działań oświatowych, dydaktycznych, naukowych, 
komercyjnych (badania i prace zamawiane przez zewnętrzne instytucje i firmy). Z zastrzeżeniem, że  
w przypadku celowego wywołania eksplozji/implozji wykonawca nie będzie odpowiadał za zniszczenia  
w przedmiocie eksperymentu, a jedynie za szkody wywołane przez niekontrolowany, niezamierzony, 
nieprzewidziany efekt powodujący zniszczenie, uszkodzenie, utratę mienia istniejącego, otaczającego. 

9. Upadek statku powietrznego (także drona), jego części lub przewożonego w nim ładunku, awaryjny zrzut 
paliwa; 

10. Huk ponaddźwiękowy – działanie fali uderzeniowej wywołanej przez samolot, statek powietrzny; 
11. Zalanie – niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody, gazu, pary lub innych cieczy  

z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, gaśniczych, 
zbiorników, pojemników lub innych przewodów i urządzeń technologicznych powstałe bez względu na 
przyczynę m.in. wskutek awarii instalacji lub działania niskich temperatur, samoistnego rozszczelnienia się 
zbiorników, cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej lub innych cieczy, nieumyślnego pozostawienia 
otwartych zaworów i kranów, samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż 
pożar, nieumyślnego zalania płynami przez pracowników, studentów, osób trzecich; przez zalanie rozumie 
się także uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia wodą powstałą w wyniku szybko topniejących mas 
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śniegu/lodu oraz gradu na skutek zmiany temperatury; ochrona obejmuje także zalanie powstałe  
w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania i późniejszego topnienia wody. 

12. Działanie Deszczu – szkody powstałe na skutek oddziaływania opadów deszczu na ubezpieczone mienie,  
w szczególności polegające na zalaniu przedmiotu ubezpieczenia, niezależnie od wydajności, 
intensywności opadu, który szkodę wywołał; 

13. Grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 
14. Wiatr – niszczące działanie siły wiatru powodujące uszkodzenie ubezpieczonych przedmiotów m.in. 

poprzez oderwanie elementów, przewrócenie, wyrwanie, obluzowanie, wgniecenie, uderzenie przez inne 
obiekty niesione siłą wiatru itp. niezależnie od pomiaru siły wiatru, który szkodę spowodował. 

15. Trąba powietrzna, tornado, huragan; 
16. Lawina – gwałtowne zsuwanie lub staczanie się mas śniegu, lodu, błota, ziemi lub kamieni ze stoków 

górskich; 
17. Osuwanie się ziemi – niespowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach; 
18. Zapadanie się ziemi – obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych przestrzeni 

w głębi Ziemi; 
19. Powódź – zalanie terenów oraz mienia w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących  

i stojących, podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych, tworzenia się zatorów lodowych, 
przerwania tam i zabezpieczeń powodziowych, obfitych opadów atmosferycznych, topnienia mas lodu  
i śniegu, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych 
będące następstwem wymienionych zjawisk – ochrona ubezpieczeniowa do pełnej wysokości sum 
ubezpieczenia, obejmuje również szkody z tytułu przeniesienia mienia przez wody powodziowe. Szkody 
spowodowane wskutek zalania terenów i mienia w następstwie podniesienia się poziomu wód 
gruntowych – wprowadza się limit odpowiedzialności wykonawcy w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia w każdym roczny okresie ubezpieczenia. Limit nie ma zastosowania (ubezpieczenie 
do pełnej wartości) jeżeli na obszarze dotkniętym zalaniem lub w jego bezpośredniej bliskości wystąpiła w 
tym samym czasie powódź  lub deszcz nawalny w rozumieniu przytoczonej definicji, a podniesienie się 
poziomu wód gruntowych było związane bezpośrednio z sytuacją kryzysową na danym terenie. 

20. Śnieg – oznacza działanie ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczone mienie albo powodujące przewrócenie 
lub zawalenie mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie, a także nagłe zalanie ubezpieczonego mienia 
topniejącą masą śniegu lub lodu; 

21. Uderzenie pojazdu – uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowane 
bezpośrednim uderzeniem pojazdu również należącego do lub eksploatowanego przez Zamawiającego lub 
osoby za które ponosi odpowiedzialność lub przewożonego nim ładunku.  

22. Upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie – przewrócenie się drzew, anten, żurawi budowlanych, 
masztów, budynków, budowli lub ich części oraz innego mienia otaczającego na przedmiot ubezpieczenia; 

23. Trzęsienie ziemi – wstrząs skorupy ziemskiej wywołany przemieszczeniami mas skalnych w głębi Ziemi, 
wybuchami wulkanów, zapadaniem się stropów podziemnych jaskiń krasowych itp.; 

24. Akcja gaśnicza lub ratownicza prowadzona w związku z zaistnieniem zdarzeń objętych zakresem 
ubezpieczenia; 

25. Wyburzenie lub odgruzowanie prowadzone w związku z wystąpieniem zdarzeń wymienionych  
w zakresie ubezpieczenia, w tym działania przeprowadzone przez upoważnione służby w sytuacji, gdy 
zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, ale niebezpieczeństwo jego powstania wydawało się 
realne, a ubezpieczający został zobligowany do zastosowania się do zaleceń. 

26. Kradzież z włamaniem (usiłowanej lub dokonanej), rabunek (usiłowany lub dokonany) – zabór mienia  
z lokalu, budynku, budowli w wyniku pokonania istniejących zabezpieczeń siłą, podstępem, z użyciem 
narzędzi lub w innym sposób, którego dokonano zarówno w miejscu ubezpieczenia jak i w czasie 
transportu. Za kradzież z włamaniem uznaje się również dokonania lub usiłowanie zaboru mienia  
z otwartego terenu tj. place, podwórza, parkingi, teren kampusu, otoczenie obiektów, o ile były to tereny 
ogrodzone, oświetlone w porze nocnej, dozorowane lub pod monitoringiem, a przedostanie się na ten 
teren wymagało użycia siły, narzędzi lub podstępu. 

27. Kradzież zwykła – nie noszący znamion kradzieży z włamaniem lub rabunku zabór mienia, także gotówki, 
środków pieniężnych w celu przywłaszczenia; zaginięcie, zagubienie przedmiotu ubezpieczenia, kradzież 
zuchwała 

28. Szkody w mieniu znajdujących się na zewnątrz budynków, budowli, lokali w tym zamocowanych na 
budynkach, budowlach, lokalach, przytwierdzone do podłoża jak np. kamery monitoringu, klimatyzatory, 
tablice elektroniczne, monitory itp. Ochrona dotyczy również ryzyka kradzieży, przy czym ubezpieczone 
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mienie zewnętrzne powinno być zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe 
bez użycia siły lub narzędzi. 

29. Dewastacja/wandalizm – za wandalizm przyjmuje się zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu 
ubezpieczenia przez osoby trzecie bez wymogu pokonania zabezpieczeń; za dewastację przyjmuje się 
zniszczenia związana z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży lub rabunku. 

30. Szkody estetyczne – uszkodzenia nie wpływające na funkcjonowanie, możliwość użytkowania przedmiotu 
ubezpieczenia, takie jak np.: pomalowanie, poplamienie, zadrapanie, oszpecenie w tym wynikające z 
działań osób trzecich jak np. graffiti 

31. Katastrofa budowlana – niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,  
w rozumieniu Prawa budowlanego powodujące uszkodzenie, zniszczenie ubezpieczonego sprzętu, 
nośników danych, danych i oprogramowania. 

32. Zapadanie/osuwanie się ziemi spowodowane pracami ziemnymi lub inną działalnością człowieka,  
za wyjątkiem zdarzeń które uregulowane są w prawie górniczym i geologicznym 

33. Działanie mrozu, nadmiernego ciśnienia, nadmiernego nagrzania  
34. Zniszczenia wyrządzone przez zwierzęta, insekty 
35. Szkody powstałe podczas transportu sprzętu 
36. Upadek, upuszczenie, strącenie ubezpieczonego mienia z wysokości powodujące zniszczenie, uszkodzenie, 

utratę przedmiotu ubezpieczenia. 
37. Uszkodzenie, zniszczenie, utrata mienia w związku z demontażem, montażem przedmiotu ubezpieczenia 
38. Skażenie lub zanieczyszczenie przedmiotu ubezpieczenia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi 

zakresem ubezpieczenia. 
39. Akty terroryzmu, wszelkie działania prowadzone na celu wywołania chaosu, zastraszenia, dezorganizacji 

życia publicznego, niezależnie od podłoża i pobudek jakimi kierował się sprawca 
40. Strajki, zamieszki, lokauty, niepokoje społeczne, sabotaż 
41. Ryzyka włączone do ochrony na mocy klauzul brokerskich znajdujących się w opisie przedmiotu 

zamówienia 
42. Ryzyka włączone do umowy przez wykonawcę w ofercie poprzez akceptację fakultatywnych rozszerzeń 

ochrony ubezpieczeniowej. 
 
III.2.1.2. Wykonawca w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej pokrywa także koszty 

a) koszty zapobieżenia szkodzie w przypadku bezpośredniego zagrożenia, 

b) koszty zabezpieczenia, ratownictwa mienia przed szkodą i zwiększeniem rozmiaru szkody (w tym 
koszty przeniesienie mienia do innej lokalizacji - transportu, składowania, magazynowania itp.), nawet 
jeśli ostatecznie do szkody nie doszło 

c) koszty uprzątnięcia, usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 
niezdatnych do użytku, koszty złomowania, koszty utylizacji 

d) koszty demontażu i ponownego montażu elementów nieuszkodzonych zdatnych do dalszego użytku, 
również w sytuacji, gdy poniesienie tych kosztów wynika z umożliwienia dostępu do innego mienia, 
które uległo uszkodzeniu i wymaga naprawy/ wymiany, o ile czynności są niezbędne i ekonomicznie 
uzasadnione. 

e) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w święta, w dni wolne od pracy koszty frachtu 
ekspresowego (w tym lotniczego), koszty wynagrodzenia, przejazdów i noclegów techników  
i ekspertów usuwających skutki szkody. 

f) koszty tymczasowego dozoru, tymczasowych zabezpieczeń 
 
Koszty pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia mienia oraz dodatkowo do wysokości 1 000 000,00 zł 
ponad sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia na każdy roczny okres rozliczeniowy 
 
III.2.1.3. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – dodatkowych kosztów ponoszonych w celu 
uniknięcia lub zmniejszenia przerw lub zakłóceń w prowadzonej działalności, powstałych na skutek szkody w 
przedmiocie ubezpieczenia (np. koszty użytkowania sprzętu zastępczego, koszty leasingu i najmu sprzętu 
zastępczego, koszty zastosowania zamiennych procesów roboczych i metod operacyjnych, koszty zatrudnienia 
dodatkowego personelu, koszty związane z wynajęciem usług podmiotów zewnętrznych; koszty jednorazowego 
przeprogramowania, koszty adaptacji sprzętu, koszty prowizorycznej naprawy sprzętu) 
III.2.1.4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także nośniki danych (m.in.: dyskietki, dyski optyczne, 
magnetyczne, CD-ROM, DVD, taśmy magnetyczne, dyski flash itp.) dane i oprogramowanie (m.in. 
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licencjonowane systemy operacyjne, licencjonowane programy standardowej produkcji seryjnej, programy 
aplikacyjne produkcji jednostkowej, stworzone na zamówienie użytkownika). W ramach ochrony 
ubezpieczeniowej pokrywane są koszty m.in. wymiana/zakup zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych 
wymiennych nośników danych, ponowne wprowadzenie danych lub programów z archiwum lub istniejącej 
dokumentacji, zakup nowych baz danych, odtworzenie lub ponowne zainstalowanie systemów i programów; 
koszt specjalistycznego odzyskiwania danych ze zniszczonych wymiennych nośników, zakup nowej licencji  
w wyniku jej utraty na skutek ubezpieczonego zdarzenia losowego. 
 
III.2.1.5. Ochrona obejmuje sprzęt niezależnie od posiadania przez Zamawiającego umowy na konserwację 
sprzętu, ochrona nie jest uzależniona od zabezpieczenia sprzętu urządzeniami przeciw przepięciowymi. 
Ochroną w pełnym zakresie objęte są lampy elektronowe, bębny selenowe, lampy rentgenowskie itp. 
Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych: 
- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku 
odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej, 
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie 
zmniejszona o wskaźnik zużycia, 
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy 
technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia 
 
III.2.1.6 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje do pełnych sum ubezpieczenia, także mienie podczas konserwacji, 
naprawy, utrzymania technicznego itp. A także podczas prób i testów jeśli są z tym związane. Ochrona istnieje 
bez względu na to czy ww. czynności są wykonywane w lokalizacji zamawiającego czy poza nią np. w serwisie. 
Oprócz powyższego ochrona obejmuje: 
 
Sprzęt przenośny – ochrona w miejscu ubezpieczenia jak i poza nim (obszar całego Świata), w czasie pracy 
urządzenia i w spoczynku, w czasie transportu, załadunku, rozładunku, demontażu, montażu 
 
Sprzęt stacjonarny – ochrona w miejscu ubezpieczenia i poza nim (terytorium RP), w czasie pracy i w spoczynku, 
sprzęt zainstalowany i gotowy do użycia na stanowisku pracy 
 
Dodatkowo ustanawia się dla sprzętu stacjonarnego limit w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym na pokrycie ryzyk tak jak na warunkach dla sprzętu 
przenośnego tj.: obszar Całego świata, w czasie transportu, załadunku, rozładunku, demontażu, montażu. 
 
III.2.1.7 
Wypłata odszkodowania nie powoduje pomniejszenia sumy ubezpieczenia (brak konsumpcji). Nie dotyczy 
limitów określonych w umowie ubezpieczenia. 
 
III.2.2. Okresy ubezpieczenia (w ramach umowy 3-letniej): 
Pierwszy okres ubezpieczenia: od 17.11.2016 r. do 16.11.2017 r. 
Drugi okres ubezpieczenia: od 17.11.2017 r. do 16.11.2018 r. 
Trzeci okres ubezpieczenia: od 17.11.2018r. do 16.11.2019 r. 
 
III.2.3. Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, systemy ubezpieczenia, podstawa szacowania sum 
ubezpieczenia: 
Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, nośniki danych, dane, oprogramowanie, koszty 
odtworzenia danych lub oprogramowania oraz zbiory multimedialne stanowiące własność Zmawiającego, jak 
również będące w posiadaniu lub użytkowane przez niego na podstawie innych tytułów prawnych, w tym 
sprzęt pochodzący z grantów, bez względu na stopień zużycia technicznego, amortyzacji księgowej czy 
umorzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność ze wszystkich ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia do 
pełnych sum ubezpieczenia, z wyjątkiem limitów wyraźnie określonych w SIWZ. 
 
W ramach niniejszego ubezpieczenia zgłoszony został sprzęt elektroniczny w wieku do 5 lat (według stanu na 
dzień 31.12.2015r.), sprzęt starszy został uwzględniony w wykazach mienia według grup KST i objęty jest 
ochroną na warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
 



 

Zał. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 
Strona 32 z 54 

 

 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia 
System ubezpieczenia/ 

Zbiory multimedialne – zgodnie z Załącznikiem nr 
11 do SIWZ 

304 369,84 zł 
System sum stałych/ Wartość 

księgowa brutto 

Sprzęt biurowy – stacjonarny – zgodnie z 
Załącznikiem nr 10 do SIWZ 

600 014,27 zł 
System sum stałych/ Wartość 

księgowa brutto 

Sprzęt łączności – stacjonarny – zgodnie z 
Załącznikiem nr 10 do SIWZ 

1 747 036,96 zł 
System sum stałych/ Wartość 

księgowa brutto 

Sprzęt łączności – przenośny – zgodnie z 
Załącznikiem nr 10 do SIWZ 

922,52 zł 
System sum stałych/ Wartość 

księgowa brutto 

Sprzęt laboratoryjny – stacjonarny - zgodnie z 
Załącznikiem nr 10 do SIWZ 

28 924 818,94 zł 
System sum stałych/ Wartość 

księgowa brutto 

Sprzęt laboratoryjny – przenośny – zgodnie z 
Załącznikiem nr 10 do SIWZ 

236 619,04 zł 
System sum stałych/ Wartość 

księgowa brutto 

Sprzęt do transmisji – stacjonarny – zgodnie z 
Załącznikiem nr 10 do SIWZ 

13 464 743,11 zł 
System sum stałych/ Wartość 

księgowa brutto 

Sprzęt do transmisji – przenośny – zgodnie z 
Załącznikiem nr 10 do SIWZ 

1 851 788,32 zł 
System sum stałych/ Wartość 

księgowa brutto 

GRANTY – sprzęt przenośny – zgodnie z 
załącznikiem nr 9 do SIWZ 

1 677 755,02 zł 
System sum stałych/ Wartość 

odtworzeniowa 

GRANTY – sprzęt stacjonarny – zgodnie z 
załącznikiem nr 9 do SIWZ 

3 192 540,99 zł 
System sum stałych/ Wartość 

odtworzeniowa 

Nośniki danych, dane i oprogramowanie, 
multimedia 

800 000,00 zł 
Limit na pierwsze ryzyko/ Wartość 

odtworzeniowa 

Zwiększone koszty działalności (proporcjonalne i 
nieproporcjonalne) 

500 000,00 zł 
Limit na pierwsze ryzyko/ Wartość 

odtworzeniowa 

Użyczony przez PWR: 
System kontrolno-pomiarowy do wytwarzania 
biogazu, z wyposażeniem, zgodnie z umową 
P/20/15, rok zakupu 2010, nr ewidencyjny z ksiąg 
inw. PWR 019-W03-664-T-2799 

221 700,93 zł 
System sum stałych/ Wartość 

księgowa brutto 

Użyczony: System detekcji interakcji w czasie 
rzeczywistym, AnaLight 4D 2075-000 seria 073, 
rok produkcji 2010, użytkowane -  Zakład 
Cytobiochemii Wydział Biotechnologii ul. Joliot-
Curie 14a, Wrocław 

650 000,00 zł 
System sum stałych/ Wartość 

odtworzeniowa 

Przezorna suma ubezpieczenia dla sprzętu 
elektronicznego, danych, nośników danych, 
oprogramowania, zwiększonych kosztów 
działalności 

1 000 000,00 zł 
Limit na pierwsze ryzyko/ Wartość 

odtworzeniowa 

RAZEM 55 172 309,94 zł  

 
III.2.4. Limity odpowiedzialności (solidarne na wszystkie lokalizacje/jednostki): 
 
a) limit dla kradzieży zwykłej 

• 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia  
 
b) limit dla szkód estetycznych (w tym graffiti)  

• 50 000,00 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
 

m) limit dla aktów terroryzmu 

• 1 000 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 

 

n) limit dla aktów sabotażu, strajków, zamieszek i niepokojów społecznych 

• 1 000 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 
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III.2.5. Miejsce ubezpieczenia: 
a) Dla sprzętu stacjonarnego - Wszystkie obecne oraz przyszłe lokalizacje prowadzenia działalności, 

składowania lub użytkowania mienia (zarówno lokalizacje stanowiące własność UWr. jak i lokalizacje 
będące własnością innych podmiotów i użytkowane przez UWr. na podstawie jakiegokolwiek tytułu 
prawnego, np. umowa najmu, dzierżawy etc.), w tym w szczególności siedziba Zamawiającego  
i lokalizacje wymienione w załącznikach do SIWZ. Również lokalizacje nienazwane, miejsca wykonywania 
napraw, konserwacji, serwisu, miejsca prowadzenia badań, doświadczeń, miejsca odbywania zajęć 
terenowych, inne miejsca poza lokalizacjami Zamawiającego znajdujące się na terytorium RP. 
Nowe lokalizacje obejmowana automatyczną ochrona ubezpieczeniowa bez konieczności ich zgłaszania 
przez Ubezpieczonego. 

b) Dla sprzętu przenośnego – Świat 
  
III.2.5. Franszyzy i udziały własne dla sprzętu, danych, nośników danych, oprogramowania oraz kosztów 
dodatkowych 
 
Udział własny: brak 
Franszyza redukcyjna franszyza redukcyjna wynosi 5% odszkodowania maksymalnie 1000 zł. 
Franszyza integralna: franszyza integralna zniesiona,  
 
III.2.6. Klauzule dodatkowe: 
 
1) Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ 
Ubezpieczyciel obejmuje do wysokości 10 000 000,00 zł bez naliczania dodatkowej składki automatyczną 
ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte przez Ubezpieczonego mienie, zrealizowane inwestycje, inwestycje w 
trakcie realizacji, mienie przyjęte w użytkowanie (w tym także z grantów, po zakończeniu dzierżawy itp.,), 
mienie wypożyczone, mienie ujawniane w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, lub wzrost wartości 
ubezpieczonego mienia powodujące zwiększenie sum ubezpieczenia określonych w SIWZ, w których posiadanie 
wszedł Zamawiający w okresie od 31.12.2015 r. do 16.11.2016 r. (tj. po zebraniu danych do ubezpieczenia  
i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z SIWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla tej masy 
majątkowej rozpoczyna się od 17.11.2016 r. 
Ubezpieczyciel gwarantuje automatyczną ochronę ubezpieczeniową także w przypadku przekroczenia limitu 
10 000 000,00 zł a Zamawiającego zobowiązany jest do opłacenia dodatkowej składki po stawce wynikających z 
oferty od kwoty przewyższającej ww. limit bez składkowy. Zamawiający przedstawi w trakcie trwania umowy 
stan majątku na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej niezwłocznie po uzyskaniu możliwości do 
przygotowania takiego zestawienia. 
 
2) Klauzula automatycznego pokrycia 
Ubezpieczyciel obejmuje do wysokości 10 000 000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia bez 
naliczania dodatkowej składki automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte przez Ubezpieczonego 
mienie, zrealizowane inwestycje, inwestycje w trakcie realizacji, mienie przyjęte w użytkowanie ( w tym także z 
grantów, po zakończeniu dzierżawy itp.,), mienie wypożyczone, mienie ujawniane w trakcie trwania umowy 
ubezpieczenia, lub wzrost wartości ubezpieczonego mienia powodujące zwiększenie sum ubezpieczenia 
określonych w SIWZ, od momentu przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia 
lub wzrostem wartości lub ujawnieniem tego mienia itd. 
Ubezpieczony nie ma obowiązku informowania ubezpieczyciela na bieżąco w trakcie trwania okresu 
ubezpieczenia o zmianach w wartości, ilości, rodzajach ubezpieczonego mienia w ramach powyższego limitu. 
Ubezpieczyciel gwarantuje automatyczną ochronę ubezpieczeniową także w przypadku przekroczenia limitu 
10 000 000,00 zł a Zamawiającego zobowiązany jest do opłacenia dodatkowej składki po stawce wynikających  
z oferty od kwoty przewyższającej ww. limit bez składkowy 
 
3) Klauzula reprezentantów 
Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej 
umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy odnośnie winy umyślnej i rażącego 
niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu osób będących Rektorem, Prorektorem, Kanclerz 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o 
szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowane przez pracowników 
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Zamawiającego innych niż reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli. W przypadku szkód wyrządzonych 
umyślnie ubezpieczycielowi przysługuje pełne prawo regresu do sprawcy. 
 
4) Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia  
Strony postanawiają, ze zasada niedoubezpieczenia i proporcjonalnej wypłaty odszkodowania nie ma 
zastosowania jeżeli wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia – klauzula ma zastosowanie przy 
ubezpieczeniu w systemie sum stałych. 
 
5) Klauzula Leeway’a 
Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia szkody Wykonawca odstąpi od stosowania zasady proporcji 
przy wypłacie odszkodowania, jeżeli oszacowana na dzień powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji 
mienia nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej pozycji mienia (dotyczy 
ubezpieczenia na wartość odtworzeniową lub rzeczywistą). 
 
6) Klauzula szkód powstałych w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych 
Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej również gdy, szkody powstały w związku lub na skutek 
prowadzonych prac remontowo – budowlanych (bez naruszania konstrukcji nośnej budynku) do pełnej wartości 
tych prac. W przypadku prac naruszających konstrukcję nośną budynku ochrona ubezpieczeniowa świadczona 
jest z limitem odpowiedzialności dla szkód w przedmiocie prac w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Szkody w obiekcie istniejącym, mieniu otaczającym oraz w 
mieniu znajdującym się w obiekcie, objęte są do pełnej wysokości sum ubezpieczenia danego przedmiotu. 
 
7) Klauzula 72 godzin 
Niniejszym ustala się, że za jedno zdarzenie uznaje się serię zdarzeń (w tym szkody następcze), które nastąpiły 
po sobie w okresie 72h od momentu powstania pierwszej szkody, a których przyczyną jest ten sam rodzaj 
zdarzenia losowego oraz w kontekście franszyzy redukcyjnej i w kontekście określonych limitów będą 
traktowane jako jedno zdarzenie. 
 
8) Klauzula zastąpienia dla mienia (nieruchomości i ruchomości) 
Ustala się, że w przypadku szkody Zamawiający może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania 
wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, lokalizacji, typu, modelu, parametrów technicznych 
a także pokryje koszty wymiany nieuszkodzonych elementów maszyn, urządzeń lub innego mienia jeżeli 
zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, ich zastąpienie 
ze względów konstrukcyjnych jest uzasadnione lub gdy odtworzenie w dotychczasowej technologii nie jest 
możliwe ze względu na aktualne przepisy prawa, decyzje administracyjne itp.. Odszkodowanie nie może być 
wyższe wysokość sumy ubezpieczenia z uwzględnieniem zapisów dodatkowych.. 
 
9) Klauzula przewłaszczenia 
W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych Ubezpieczonego ochrona nie wygasa 
ale jest kontynuowana, chyba że nastąpi trwałe przeniesienie własności w tym wydanie mienia. 
 
10) Klauzula VAT 
Ustala się, ze w każdym wypadku, gdy Zamawiający nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub 
jeśli Zamawiający będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie może, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą, w odniesieniu do takiego 
odszkodowanie wypłacane będzie z uwzględnieniem podatku VAT. 
 
11) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 
Do umowy ubezpieczenia wprowadza się dodatkową prewencyjną sumę ubezpieczenia określoną na każdy 
roczny okres rozliczeniowy. W razie wystąpienia szkody prewencyjna suma ubezpieczenia służy uzupełnieniu 
sum ubezpieczenia tych pozycji mienia dotkniętych szkodą dla których zachodzi co najmniej jedna przesłanka: 
stwierdzono niedoubezpieczenie, suma ubezpieczenia danego przedmiotu nie wystarcza na jego odtworzenie, 
np. niska wartość początkowa wynikająca z ksiąg rachunkowych, suma ubezpieczenia wynikająca z wykazu 
wynosiła zero, przedmiot dotknięty szkodą znajdował się poza ewidencją, suma ubezpieczenia nie 
odzwierciedla faktycznych zwiększonych kosztów działalności itp. Suma prewencyjna ma zastosowanie do 
każdego rodzaju ubezpieczonego mienia bez względu na sposób określenia jego wartości oraz rodzaj tej 
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wartości. W przypadku skorzystania z prewencyjnej sumy ubezpieczenia odszkodowanie może przekraczać 
wysokość ustalonej sumy ubezpieczenia. 
 
12) Klauzula wartości księgowej brutto  
W przypadku zadeklarowania przez Zamawiającego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto 
(wartość księgowa początkowa). Wykonawca akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień 
umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za 
uszkodzone mienie będzie wypłacane według kosztu odtworzenia mienia, zakupy nowego lub naprawy z 
uwzględnieniem kosztów dodatkowych jak np. transportu, demontażu, montażu, koszty administracyjne, 
transakcyjne, koszty nadzoru inwestorskiego itp. – maksymalnie  do wysokości sumy ubezpieczenia 
uszkodzonego mienia, z uwzględnieniem zapisów dodatkowych w tym prewencyjnej sumy ubezpieczenia 
W tracie trwania umowy Zamawiający może dokonać zmiany wysokości sum ubezpieczenia, zmiany sumy 
ubezpieczenia z wartości księgowej na odtworzeniową lub rzeczywistą, na podstawie posiadanych wycen 
operatów lub szacunkowych wyliczeń, składka zostanie naliczona zgodnie ze stawkami wynikającymi z oferty. 
 
13) Klauzula regresowa 
Ustala się, że po wypłacie odszkodowania nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przysługujące 
Zamawiającemu przeciwko: 
- osobom fizycznym wykonującym pracę lub usługę na rzecz Zamawiającego, 
- osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego, 
- współubezpieczonym, nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym i pozostałym pracownikom 
Zamawiającego nie będących pracownikami naukowymi – bez względu na formę zatrudnienia i współpracy  
z Zamawiającym, o ile sprawca nie wyrządził szkody umyślnie. 
 
14) Klauzula jurysdykcji  
Wszelkie spory z tytułu przedmiotowej umowy ubezpieczenia będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla 
siedziby Zamawiającego. 
 
15) Klauzula uznania zabezpieczeń za wystarczające 
Wykonawca przyjmuje do wiadomości i uznaje za wystarczające istniejące zabezpieczenia p.poż i p.kradzieżowe 
z zastrzeżeniem, że zabezpieczenia te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami 
dostawców/producentów, oraz że są sprawne i stosowane. Wymogi wynikające z ogólnych warunków 
ubezpieczenia Wykonawcy nie mają zastosowania. 
 
16) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
niezawiadomienie Wykonawcy o szkodzie w terminie wynikającym z ogólnych warunków ubezpieczenia nie 
może skutkować ograniczeniem lub odmową odszkodowania w jakimkolwiek zakresie, chyba że fakt 
niedotrzymania terminu spowodował niemożność ustalenie odpowiedzialności wykonawcy. 
 
17) Klauzula okolicznościowa 
Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności 
związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne 
odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w 
sprawie dotyczącej szkody, chyba że prowadzone postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności 
wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy wszystkie posiadane informacje niezbędne 
do ustalenia przebiegu zdarzenia i/lub ustalenia osoby sprawcy. Po powzięciu wiadomości, że szkoda mogła 
powstać w wyniku przestępstwa, Zamawiający obowiązany jest do zawiadomienia policji. 
 
18) Klauzula składowania  
1. W przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie 
składowane bezpośrednio na podłodze, z zastrzeżeniem, że takie składowanie było uzasadnione z uwagi na 
specyfikę lub właściwości mienia lub charakter mienia pozwalał na takie składowanie i nie było przeciwwskazań 
(dostawcy, producenta) w zakresie sposobu takiego składowania. 
2. Dla mienia składowanego poniżej poziomu gruntu wprowadza się limit odpowiedzialności 1 000 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, limit ma zastosowanie w przypadku 
szkód, gdzie do zalania doszło w inny sposób niż z góry, a mienie składowane było na podłodze lub w odległości 
mniejszej niż 14 cm od podłoża. Zalanie z góry objęte jest ochroną do pełnej wartości sumy ubezpieczenia bez 
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względu na sposób składowania. Limit nie ma również zastosowania, gdy mienie przechowywane jest w 
odległości min. 14 cm od podłoża, wówczas funkcjonuje ochrona w ramach sumy ubezpieczenia danego 
przedmiotu. 
 
19) Klauzula zalania mienia w wyniku nieszczelności 
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ryzyko zalania mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia 
wskutek nieszczelności, niewłaściwego stanu technicznego dachów, złączy zewnętrznych budynków, stolarek 
okiennych i drzwiowych, przegród budowlanych i innych elementów obiektu. Także zalanie w wyniku 
niezabezpieczenia, niewłaściwego zabezpieczenia otworów okiennych, dachowych lub drzwiowych. Przez 
zalanie rozumie się wszelkie rodzaje zalania mienia, w tym m.in. spowodowane opadami deszczu, opadami 
śniegu, opadami gradu, topnieniem mas śniegu i lodu (w tym także gradu). Limit odpowiedzialności na jedno  
i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 200 000,00 zł 
Klauzula i wprowadzony limit, nie ogranicza odpowiedzialności za zalania do których doszło na skutek ryzyk 
objętych ochroną ubezpieczeniową, w sytuacji gdy stan dachu, stolarki okiennej, drzwiowej, przegród 
budowlanych nie budził zastrzeżeń przed wystąpieniem szkody i nie przyczynił się do powstania szkody – 
wówczas ochrona udzielana jest w ramach pełnej wysokości sumy ubezpieczenia danego przedmiotu. Limit nie 
ma zastosowania, gdy za stan techniczny obiektu, zabezpieczenie otworów nie ponosił odpowiedzialności 
Zamawiający. Klauzula nie ma zastosowania do obiektów nieużytkowanych. 
 
20) Klauzula likwidacji szkód drobnych  
W przypadku wystąpienia szkód majątkowych, których szacunkowa wartość nie przekracza 10 000,00 zł,  
likwidacja szkód będzie odbywała się zgodnie z następującą procedurą: 

d) Zamawiający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Brokera / Wykonawcy 

e) Zamawiający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny 
likwidatora. 

f) Zamawiający przygotuje i prześle do Wykonawcy dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie 
odszkodowania tj. 

1. Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem, 
2. Dokładny opis zdarzenia wraz z ewidencją fotograficzną wykonaną na miejscu zdarzenia 

dokumentujące stan mienia bezpośrednio po szkodzie, 
3. Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone 

za zgodność z oryginałem), ocena serwisu, 
4. Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem 

(potwierdzone za zgodność z oryginałem). 
Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji, w przypadku wystąpienia szkód noszących 
znamiona przestępstwa. 
 
21) Klauzula oględzin  
Ubezpieczyciel nie może powoływać się na dokonanie zmian w stanie faktycznym spowodowanym zdarzeniem 
szkodowym, jeżeli po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie nie dokona w ciągu 2 dni roboczych oględzin. 
Jednocześnie w przypadku nie wykonania oględzin w ww. terminie Ubezpieczony ma prawo do dokonania 
naprawy a Ubezpieczyciel zwróci koszty usunięcia szkody zgodnie z przedstawioną dokumentacją. 
 
22) Klauzula wynagrodzenia ekspertów 
Ubezpieczyciel pokrywa koszty wynagrodzenia ekspertów lub rzeczoznawców powołanych przez 
Ubezpieczonego w celu ustalenia okoliczności, rozmiaru szkody lub których zatrudnienie jest konieczne w celu 
odtworzenia mienia  dotkniętego szkodą (także, gdy okaże się że szkoda nie jest objęta umową). Limit 
odpowiedzialności w rocznym okresie rozliczeniowym 250 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki 
 
23) Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji 
Wykonawca rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, 
który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo 
magazynowany w miejscu ubezpieczenia, objętych ochroną. Za okres przejściowy rozumie się okres nie dłuższy 
niż 6 miesięcy. 
 
24) Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do zainstalowania 
Wykonawca rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego 
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w okresie od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do momentu zainstalowania na stanowisku pracy i 
zakończenia testów, jeśli były wymagane przez producenta. Okres ochrony wynosi 6 miesięcy od daty dostawy i 
może być wydłużony za zgodą Wykonawcy. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony pod warunkiem, że: 

• Sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do 
tego przystosowanych  

• Termin magazynowania i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy, o przedłużeniu tego 
okresu wykonawca musi być poinformowany w terminie 24 godzin.  

• Ochrona w ramach niniejszej klauzuli kończy się  z chwila przekazania sprzętu do ponownej 
eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z SIWZ i OWU wykonawcy. 

 
25) Klauzula ubezpieczenia kradzieży z pojazdu 
Ubezpieczenie obejmuje ryzyko kradzieży z włamaniem elektronicznego sprzętu pozostawionego w pojeździe, 
pod warunkiem: 

1) Pojazd wyposażony był w twardy dach  

2) Pojazd została zamknięty na zamek fabryczny 

3) Sprzęt znajdował się w miejscu niewidocznym z zewnątrz 
Nie maja zastosowania żadne ograniczenia czasowe oraz dodatkowe zastrzeżenia dotyczące parkowania w 
porze nocnej. oraz parkowania poza parkingiem strzeżonym lub garażem 
 
26) Klauzula likwidatora szkód 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły, że w przypadku gdy 
ubezpieczyciel powierza likwidację szkody eksperckiej firmie zewnętrznej zobowiązany jest do jej wyboru 
spośród poniższych: 
1. Ekspertyzy Ubezpieczeniowe Saltex S.C. 
2. Arca Sp. z o.o. 
3. Eksperci Zdarzeń Losowych S.C. 
4. Hemlecki Group 
W przypadku niemożności skorzystania przez ubezpieczyciela z wyżej wymienionych firm, powołanie innego 
eksperta zewnętrznego nastąpi po uzyskaniu za pośrednictwem brokera zgody ubezpieczonego. W przypadku, 
gdy ubezpieczyciel nie dotrzyma powyższych postanowień ubezpieczony powoła na koszt ubezpieczyciela 
eksperta, którego opinia będzie dla niego wiążąca. 
Strony zastrzegają, że wszelka korespondencja z ubezpieczonym w sprawie likwidacji szkód prowadzona będzie 
za pośrednictwem brokera  
 
III.2.7. Klauzule dodatkowe - fakultatywne 
 

ZAPISY DODATKOWE FAKULTATYWNE 
(DODATKOWO PUNKTOWANE): 

ZMIANA WYNIKAJĄC Z WPROWADZENIA ZAPISU DODATKOWEGO 

KD6 zniesienie franszyz i udziałów 
własnych w ubezpieczeniu elektroniki 

Całkowite zniesienie franszyz i udziałów własnych, wypłata 
odszkodowania w pełnej wysokości bez jakichkolwiek potrąceń 

 
 
. 
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III.3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ I ZAWODOWEJ 
 
III.3.1.Przedmiot ubezpieczenia: 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ogólna i zawodowa Zamawiającego z tytułu i w 
związku z prowadzoną działalnością oraz posiadaniem i użytkowaniem mienia. Ubezpieczenie obejmuje 
ochroną odpowiedzialność za szkody w mieniu i na osobie w postaci strat rzeczywistych (damnum emergens) 
oraz następstwa finansowe tych szkód wyrządzone osobom trzecim, w tym utracone korzyści, które 
poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby szkody mu nie wyrządzono (lucrum cessans). Ubezpieczenie obejmuje 
również czyste straty finansowe/ czyste szkody majątkowe. 
 
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej objęta jest cała 
działalność Zamawiającego wskazana w opisie przedmiotu zamówienia w części I – Dane o Ryzyku 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności 
zawodowych z tytułu działania lub zaniechania, niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu przez 
Ubezpieczonego i osoby za które odpowiada. 
 
Działalnością objętą w zakresie odpowiedzialności cywilnej zawodowej są w szczególności:  

1. edukacja, szkolenia 
2. wykonywanie zawodu nauczyciela, trenera, instruktora, wychowawcy, opiekuna itp. 
3. doradztwo w tym koordynacja projektów,  
4. prowadzenie szeroko pojętych badań, analiz, doświadczeń, prac naukowych, prac rozwojowych, 

eksperymentów, badań z użyciem nanotechnologii, grafenu, grafitu, diamentów, nanocząsteczek 
węgla, metali i ich związków, produktów modyfikowanych genetycznie GMO itp. 

5. Planowanie, projektowanie, programowanie, obsługa teleinformatyczna, kosztorysowanie itp. 
6. Opiniowanie, sprawowanie nadzoru,  
7. Czynności z zakresu prawa budowalnego, ekspertyzy, wykonywanie przeglądów technicznych, 

elektrycznych 
8. Podejmowanie czynności inwestora, inwestora zastępczego 
9. Prowadzenie działalności handlowej, gospodarczej 
10. Porady, opinie prawne, asysta prawna - zarówno bezpłatne jak i za wynagrodzeniem w ramach zasad 

funkcjonowania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz w związku z programem zajęć studiów. 
Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest niezależnie od wątpliwości w interpretacji, czy dane usługi 
świadczone przez Uniwersytecką Poradnię Prawną podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej adwokatów, radców prawnych itp. czy też nie. Ewentualne wyłączenie  
w OWU Wykonawcy ryzyk objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, nie ma zastosowania w 
tym przypadku. Jeżeli Zamawiający w trakcie trwania umowy zawrze ubezpieczenie obowiązkowe w 
tym zakresie, ochrona z niniejszej umowy będzie stanowić pokrycie ryzyk w zakresie DIC/DIL 

11. Pozostałe czynności wynikające z prowadzonej działalności. 
 
III.3.2.Ubezpieczone osoby: 
 

1. Uniwersytet Wrocławski wraz z wszystkimi wydziałami, jednostkami ogólnouczelnianymi, 
pozawydziałowymi, międzywydziałowymi, jednostkami przy uniwersytecie, administracją  

2. Pracownicy za których uznaje się: pracowników naukowych i administracyjnych, studenci, praktykanci, 
doktoranci, stypendyści, stażyści, rezydencji, uczniowie lub osoby trzecie, bez względu na formę 
współpracy lub zatrudnienia (w tym, umowa o dzieło, umowa zlecenia, wolontariat, kontrakty 
menedżerskie, umowa z agencją pracy tymczasowej w szczególności wykonujący działalność statutową 
uczelni i inne działalności zgłoszone do ubezpieczenia, prowadzący projekty finansowane z 
zewnętrznych źródeł (granty), osoby które zawarły umowy z instytucjami finansującymi projekty na 
prowadzenie prac badawczo-naukowych, ochrona obejmuje wszystkich członków zespołu naukowo-
badawczego 

3. Samorząd studentów wraz ze swoimi organami, samorząd doktorantów wraz ze swoimi organami, koła 
naukowe, organizacje i agendy studenckie, pracownicze, chór akademicki, zespoły artystyczne, 
akademickie zespoły sportowe, kluby studenckie itp. 

4. Uniwersytecka Poradnia Prawna 
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III.3.3.Zakres ubezpieczenia 
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność deliktową i kontraktową (w tym zbieg odpowiedzialności) za 
szkody w mieniu i na osobie oraz następstwa finansowe tych szkód, także czyste straty finansowe/ czyste 
szkody majątkowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadaniem, użytkowaniem, 
administrowaniem, zarzadzaniem mieniem (bez względu a tytuł prawny do niego). Ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje szkody wyrządzone przez Zamawiającego i wszystkie ubezpieczone osoby, w tym także przez osoby za 
które ponoszą oni odpowiedzialność 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zajdą w okresie ubezpieczenia, choćby 
poszkodowani zgłosili roszczenie po tym okresie, jednakże przed upływem terminu przedawnienia, zgodnie  
z postanowieniami Kodeksu cywilnego. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się szkodę na osobie, szkodę 
w mieniu, czystą stratę finansową. 
 
Definicje: 
Szkoda – szkoda rzeczowa, osobowa, czysta strata finansowa 
 
Szkoda rzeczowa (w mieniu) - rozumie się utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, rzeczy ruchomej lub 
nieruchomości poszkodowanego, a także straty pośrednie wynikające ze szkody, w szczególności utracone 
korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. 
 
Szkoda osobowa (na osobie) - rozumie się śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstrój zdrowia, a także straty 
pośrednie wynikające ze szkody na osobie, w szczególności utracone korzyści, które poszkodowany mógłby 
osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na rzecz 
poszkodowanego i/lub jego bliskich 
 
Czysta szkoda finansowa – uszczerbek majątkowy niebędący szkodą w mieniu ani szkodą na osobie 
 
Szkoda seryjna – wszystkie szkody które powstały: 

a) Wskutek tej samej przyczyny lub 

b) Wskutek dostarczenie produktów posiadających tą samą wadę 
 
Niezależnie od chwili ich wystąpienia traktuje się jako jedno zdarzenie ubezpieczeniowe, a za chwilę jego zajścia 
przyjmę się chwilę gdy powstała pierwsza ze szkód 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody z serii, pod warunkiem że pierwsza z nich zaszła w okresie 
ubezpieczenia. Jeżeli jednak pierwsza szkoda z serii powstała przed początkiem okresu ubezpieczenia, a 
Ubezpieczony o niej nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć, gdy nie był 
ubezpieczony wcześniej przez Wykonawcę, uznaje się że seria rozpoczęła się od pierwszej szkody, która 
powstała już w okresie ubezpieczenia i począwszy od niej seria objęta jest ochroną na powyższych zasadach. 
 
Ochrona ubezpieczeniowa nie jest ograniczona do roszczeń dochodzonych w oparciu o prawo polskie ani przed 
polskimi sądami lub organami. Ochrona obejmuje możliwość dochodzenia roszczeń przez poszkodowanego w 
oparciu o prawo zagraniczne oraz w sądach i organach zagranicznych. 
 
III.3.4. Suma gwarancyjna:  
3 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 
(słownie: trzy miliony złotych) 
 
III.3.3. Zakres terytorialny: 
Cały Świat  
 
III.3.4. Okresy ubezpieczenia (w ramach umowy 3-letniej): 
Pierwszy okres ubezpieczenia: od 17.11.2016 r. do 16.11.2017 r. 
Drugi okres ubezpieczenia: od 17.11.2017 r. do 16.11.2018 r. 
Trzeci okres ubezpieczenia: od 17.11.2018r. do 16.11.2019 r. 
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III.3.5. Franszyzy i udziały własne 
 
Udział własny: 500 zł dla szkód w mieniu chyba, że w umowie wskazano inaczej; dla szkód na osobie brak 
udziału własnego. 
Franszyza redukcyjna: brak  
Franszyza integralna: brak  
 
III.3.6. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, rozszerzenia: 

1. Szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, działania lub zaniechania ubezpieczonego 

2. Szkody wyrządzone w wyniku uchybień natury administracyjnej, organizacyjnej, porządkowej 

3. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wynikających z powziętych decyzjach administracyjnych 
Decyzjami administracyjnymi są decyzje podjęte przez organy Zamawiającego. Decyzjami 
administracyjnymi są także decyzje podjęte przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję 
stypendialną. Jako przykład decyzji można wskazać: decyzje w sprawie przyjęć na studia, decyzje w 
sprawie przeniesienia z innej uczelni, decyzje w sprawach stypendialnych, decyzje w sprawie skreślenia z 
listy studentów, decyzje w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu 
zawodowego, decyzje w sprawie rejestracji organizacji studenckiej. Powyższy katalog należy traktować 
jako przykładowy, a nie wyłączny. 

4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wykonaną usługę lub produkt wprowadzony do obrotu 
(bez względu na moment wprowadzenia po raz pierwszy), w tym wskutek dostarczenie produktu innego 
niż uzgodniono oraz błędnego doradztwa w zakresie użycia, wykorzystania produktu. Do produktów 
objętych ubezpieczeniem zaliczamy efekty badań, ekspertyz, testy laboratoryjne i ich wyniki, prac 
naukowych, urządzenia i aparatura techniczna, prototypy itp. 

5. Odpowiedzialność za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego z powodu wadliwości 
produktów dostarczanych przez Ubezpieczonego (klauzula połączenia, zmieszania). Za produkt 
dostarczany przez ubezpieczonego uważa się również wyniki badań, ekspertyz, testów laboratoryjnych itp. 
które wykorzystywał producent finalny. 

6. Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wadliwości wyrobów, które zostały wyprodukowane, 
poddane obróbce lub przerobione naprawione za pomocą maszyn i urządzeń lub ich części 
wyprodukowanych, montowanych, dostarczonych, naprawianych, konserwowanych, zaprojektowanych, 
testowanych itp. przez Ubezpieczonego 

7. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód wynikłych z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług, 
spowodowanych przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych 
czynności, prac lub usług  

8. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek doświadczeń, badań i eksperymentów, 
sporządzania opinii, analiz, ekspertyz, prac i opracowań naukowych lub badawczo-rozwojowych. 

9. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców za których ponosi 
odpowiedzialność ubezpieczony z prawem do regresu (z zastrzeżeniem klauzuli dodatkowej – Klauzuli 
regresowej) 

10. Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec pracowników (definicja osoby ubezpieczonej) za 
szkody na osobie i w mieniu, zarówno w związku z wypadkiem przy pracy, jak również z tytułu 
odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej. W ramach szkód rzeczowych wprowadza się sublimit dla 
szkód w prywatnych pojazdach pracowników UWr w wysokości 200 000,00 PLN na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje 
utraty pojazdu. 

11. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w wyniku zatruć pokarmowych, zakażeń bakteryjnych oraz 
przeniesienia chorób zakaźnych w tym zakażenie HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW. 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody: powstałe w następstwie działalności nie objętej 
umową ubezpieczenia, spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, o których istnieniu w 
chwili zawierania umowy Zamawiający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się 
dowiedzieć. 
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12. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód powstałych w następstwie działania lub awarii urządzeń 
wodociągowo – kanalizacyjnych (w tym m.in. objęte jest także ryzyko nieumyślnego pozostawienia 
otwartych zaworów), klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z 
dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej itp. 

13. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód powstałych wskutek zalań (w tym przez nieszczelne dachy, złącza 
zewnętrzne budynków, stolarki okienne i drzwiowe, przegrody budowlane), przepięć i szkód 
elektrycznych,  

14. Szkody w wyniku niedostarczenia mediów, energii do najemcy/dzierżawcy z winy ubezpieczającego np. na 
skutek awarii rozdzielni w zarządzanym budynku 

15. Szkody wynikające z niewłaściwego stanu technicznego mienia eksploatowanego przez ubezpieczonego  

16. Szkody w instalacjach lub urządzeniach podziemnych np. gazowych, elektrycznych, światłowodowych, 
wod-kan itp. 

17. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z posiadaniem, administrowaniem, 
zarządzaniem i utrzymywaniem w należytym stanie terenów zieleni, parków, dróg lokalnych, dróg 
wewnętrznych, chodników, placów, parkingów, urządzeń technicznych, sieci uzbrojenia podziemnego, 
nieruchomości i ich infrastruktury w tym także szkody powstałe wskutek złego utrzymania zimowego w/w 
terenów, obiektów i infrastruktury 

18. Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w nieruchomościach, w tym lokalach hotelowych, 
powierzchniach użytkowych i innych z których Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użytkowania leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (OC najemcy 
nieruchomości) 

19. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu ruchomym z którego Ubezpieczony korzysta na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej 
rzeczy. Ochrona obejmuje również szkody w sprzęcie elektronicznym, przedmiotach szklanych lub 
zawierających szklane elementy. 

20. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego i inne osoby za które ponosi 
on odpowiedzialność poza terytorium RP, w związku z odbywanie podróży służbowych, realizacji 
projektów w ramach współpracy międzynarodowej, wymiany, konferencji, sympozjów, wystaw, 
koncertów, targów, pikników naukowych itp. 

21. Odpowiedzialność cywilna z tytułu organizacji, współorganizacji, przeprowadzania a także przygotowania 
oraz patronatu nad organizacją imprez (płatnych i niepłatnych) niepodlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu, niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, 
liczby uczestników itp. W szczególności dotyczy imprez takich jak: juwenalia, uroczystości, targi, 
konferencje, zjazdy, wycieczki, warsztaty, zawody sportowe, imprezy charytatywne, obchody rocznicowe, 
święta uczelnie i poszczególnych jednostek. Szkody wyrządzone współorganizatorom, uczestnikom, 
gościom, wykonawcom, sędziom, służbom porządkowym, straży pożarnej, policji i innym instytucjom  
i organom Państwa, a także innym podmiotom uczestniczącym w pracach ratowniczych, porządkowych, 
ochrony itp. W przypadku organizacji imprezy masowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia OC 
organizatora imprezy masowej, niniejsze rozszerzenie stanowi ochronę uzupełniającą dla szkód nie 
objętych polisą obowiązkową np. wyrządzone osobom trzecim innym niż uczestnicy imprezy (wyłączenia 
ochrony ubezpieczeniowej określone w przepisach dot. OC organizatora imprez masowych mają również 
zastosowanie do niniejszego rozszerzenia), ochrona udzielana jest pod warunkiem, że Zamawiający zawarł 
polisę ubezpieczenia obowiązkowego OC organizatora. 

22. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z użyciem sztucznych ogni oraz innych podobnych środków 
podczas imprez organizowanych, współorganizowanych, przygotowywanych pod patronatem 
Ubezpieczonego 

23. Szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej, organizacja i kształcenie w zakresie 
wyczynowego uprawiania sportu, działalność Akademickich Zespołów Sportowych 

24. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez pojazdy, maszyny niepodlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych  



 

Zał. Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia 
Strona 42 z 54 

 

25. Szkody wyrządzone podczas lub w związku z wykonywaniem czynności załadunku, wyładunku zarówno  
w środku transportu jak i przedmiocie prac ładunkowych 

26. Szkody powstałe w trakcie lub w wyniku prowadzenie prac remontowych, modernizacyjnych, 
naprawczych, konserwacyjnych, budowalnych, wyburzeniowych, rozbiórkowych prowadzonych na 
własnych obiektach ubezpieczonego 

27. Szkody wynikające z posiadania i użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub 
innego sprzętu wywołującego drgania lub wibracje, w tym szkody powierzchniowe, estetyczne 

28. Odpowiedzialność cywilna wzajemna za szkody wyrządzone pomiędzy osobami Ubezpieczonymi w ramach 
umowy ubezpieczenia oraz pomiędzy Ubezpieczonymi a podwykonawcami  

29. Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania, prowadzenia, administrowania lub zarządzania bazą 
noclegowa w szczególności: hoteli asystenckich, hoteli pracowniczych, internatów, akademików, 
ośrodków szkolno-wypoczynkowych, mieszkań służbowych. W zakresie rozszerzenia wykonawca ponosi 
również odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy pracowników lub osób trzecich 
pozostawione w pomieszczeniach zajmowanych przez te osoby. 

30. Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu osób trzecich pozostającym w pieczy, pod kontrolą, 
powierzonym do przechowywania, chronionym lub kontrolowanym przez Ubezpieczonego, w tym m.in. 
szkody w depozytach muzealnych, w rzeczach pozostawionych w szatni, rzeczach pracowników 
pozostawionych w zamkniętych salach dydaktycznych itp. 

31. Odpowiedzialność cywilna za szkody w pojazdach pozostawionych na parkingach prowadzonych przez 
Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, jeżeli pojazdy mechaniczne są przechowywane 
na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, dozorowanym, a w porze nocnej oświetlonym. W przypadku 
warunku dozoru nie jest wymagane aby dozór był wykonywany całodobowo, jednakże wykonawca 
obejmuje ochroną jedynie odpowiedzialność za szkody wyrządzone w czasie kiedy parking był 
dozorowany. Kradzież pojazdu z parkingów z limitem 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie rozliczeniowym 

32. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód powstałych w powierzonym mieniu ruchomym podczas 
wykonywania przez Ubezpieczonego obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, przeglądu, badań, 
ekspertyz lub innych usług i czynności o podobnym charakterze 

33. Odpowiedzialność cywilna nauczycieli, instruktorów, opiekunów, wychowawców, ratowników w tym m.in. 
podczas zajęć, na obozach organizowanych, współorganizowanych, pod patronatem Ubezpieczonego. 
Przedmiotem ochrony jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie 
lub w mieniu wynikające z uchybień w wykonaniu czynności zawodowych nauczyciela, instruktora, 
opiekuna, wychowawcy, ratownika itp. 

34. Odpowiedzialność cywilna za szkody z tytułu nagłych i niespodziewanych szkód w środowisku naturalnym 
bez względu na czas ujawnienia się szkody od zdarzenia powodującego szkodę. 

35. Szkody wyrządzone osobom trzecim podczas lub na skutek zapobiegania, usuwania szkód w mieniu 
Ubezpieczonego, jak również w wyniku akcji ratowniczej, interwencji służb ze szkodą lub zagrożeniem 
istniejącym u Ubezpieczonego 

36. Szkody wynikające z akcji ewakuacyjnej, alarmów także próbnych 

37. Odpowiedzialność za szkody w przedmiotach wartościowych, zbiorach, księgozbiorach o charakterze 
zabytkowym, artystycznym, unikatowym, w zbiorach archiwalnych , numizmatycznych, dziełach sztuki,  
biżuterii, metali szlachetnych i ich wyrobów, w szczególności dotyczy to mienia wypożyczonego lub 
przekazywanego do wykorzystania lub prezentacji podczas wystaw, targów, konferencji i innych spotkań 
organizowanych lub odbywanych przy udziale Ubezpieczonego 

38. Odpowiedzialność cywilna z tytułu przeniesienia ognia, a także z tytułu zanieczyszczenia mienia 
sąsiedniego (m.in. dymem, sadzą), cieplnego odkształcenia materiału, opalenia, przypalenia, stopnienia, 
zwęglenia, przypalenia się urządzeń elektrycznych i silników elektrycznych, przegrzania, przypalenia, 
pęknięcia pieców i bojlerów 

39. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z tytułu oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wody, 
wilgoci, pleśni, kurzu, zagrzybienia 
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40. Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe wskutek wywołania wybuchu (eksplozji, implozji); przez 
wybuch należy także rozumieć m.in. eksplozję, implozję wywołaną w procesie kształcenia (oświatowym, 
dydaktycznym) oraz podczas czynności badawczo-naukowych (w tym podczas przeprowadzanych 
eksperymentów i doświadczeń, badań komercyjnych), produkcyjnych i eksploatacyjnych 

41. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom bliskim osób, za które Ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność 

42. Odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód powstałych w dokumentach osób trzecich 

43. Odpowiedzialność za szkody z tytułu posiadania zwierząt 

44. Odpowiedzialność za szkody w gruntach, polach uprawnych, obszarach leśnych, zbiornikach wodnych 
osób trzecich 

45. Odpowiedzialność cywilna z tytułu czystych strat finansowych, wynikających z prowadzonej przez 
Ubezpieczonego działalności, skutkiem niewykonania, nienależytego wykonania prac lub usług, działania 
lub zaniechania, wprowadzenia do obrotu produktu, posiadania mienia, jak i powstałe po przekazaniu 
wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, wynikłe z jej wadliwego wykonania. Ochrona obejmuje w 
szczególności czyste straty finansowe:  

a) Wynikające z wydania przez Ubezpieczonego decyzji administracyjnej 

b) Wynikające z roszczeń regresowych zgłoszone, z tytułu kar umownych do zapłacenia których 
zobowiązane zostały osoby trzecie w następstwie szkody za która odpowiedzialność ponosi 
Ubezpieczony;  

c) wynikające ze skutków zastosowania się klientów Uniwersyteckiej Poradni Prawnej do udzielonych 
porad, skutki udzielenia nieprawidłowych porad, skutki nieudzielenia porad na czas  

Ochrona w ramach klauzuli czystych strat finansowych nie dotyczy strat: 

1) wynikających ze stałej emisji (np. hałasów, dymów, zapachów, wstrząsów, ciepła, światła, itp.), 

2) związane z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania umów 
ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także z działalnością 
leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością związaną z 
realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy 

3) związane z koniecznością zapłaty kar pieniężnych, kar administracyjnych i sądowych, 
odszkodowań i innych kar lub kosztów o charakterze pieniężnym (nie dotyczy regresów kar); 

4) powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej 

5) wynikających z wycofania produktu z rynku 

 
 
III.3.7. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
 
1) Klauzula regresowa 
Ustala się, że po wypłacie odszkodowania nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przysługujące 
Zamawiającemu przeciwko: 
- osobom fizycznym wykonującym pracę lub usługę na rzecz Zamawiającego, 
- osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego, 
- współubezpieczonym nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym i pozostałym pracownikom 
Zamawiającego nie będących pracownikami naukowymi – bez względu na formę zatrudnienia i współpracy z 
Zamawiającym, o ile sprawca nie wyrządził szkody umyślnie. 
 
2) Klauzula reprezentantów 
Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej 
umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy odnośnie winy umyślnej, ma zastosowanie 
wyłącznie w odniesieniu osób będących Rektorem, Prorektorem, Kanclerzem Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku 
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rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej (w tym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających 
itp.), spowodowane przez pracowników Zamawiającego innych niż reprezentanci wymienieni w niniejszej 
klauzuli. W przypadku reprezentantów ochrona obejmuje także szkody wyrządzone na skutek rażącego 
niedbalstwa. 
 
3) Klauzula włączenia kosztów ochrony prawnej 
Wykonawca pokrywa także: 
a) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców ekspertów powołanych za zgodą Wykonawcy w celu ustalenia 
okoliczności, przyczyn, odpowiedzialności lub rozmiaru szkody, 
b) niezbędne koszty sądowej lub pozasądowej porady prawnej, obrony sądowej; koszty adwokata, radcy 
prawnego lub kancelarii prawnej, w sporze prowadzonym na polecenie Wykonawcy lub za jego zgodą, nawet 
jeżeli istnieją wątpliwości co do objęcia szkody zakresem ubezpieczenia 
c) koszty postępowań mediacyjnych, sądowych, pojednawczych oraz opłat administracyjnych 
Koszty pokrywane są ponad sumę ubezpieczenia do limitu 1 000 000,00 zł na każdy roczny okres rozliczeniowy. 
 
4) Klauzula kwotacji na bazie sumy gwarancyjnej 
Składka nie podlega rozliczeniu na koniec okresu ubezpieczenia, zaproponowana składka jest składką 
ostateczną. Sama gwarancyjna, limity odpowiedzialności mogą zostać na wniosek Zamawiającego odtworzone 
po ich pomniejszeniu na skutek wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel naliczy składkę dodatkową w 
wysokości 1% składki rocznej za każdy procent uzupełnienia sumy gwarancyjnej, dopłata składki na mocy 
aneksu. 
 
5) Klauzula okolicznościowa 
Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności 
związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne 
odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w 
sprawie dotyczącej szkody, chyba że prowadzone postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności 
wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy wszystkie posiadane informacje niezbędne 
do ustalenia przebiegu zdarzenia i/lub ustalenia osoby sprawcy. Po powzięciu wiadomości, że szkoda mogła 
powstać w wyniku przestępstwa, Zamawiający obowiązany jest do zawiadomienia policji. 
 
6) Klauzula likwidatora szkód 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i w ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony postanowiły, że w przypadku gdy 
ubezpieczyciel powierza likwidację szkody eksperckiej firmie zewnętrznej zobowiązany jest do jej wyboru 
spośród poniższych: 
1. Ekspertyzy Ubezpieczeniowe Saltex S.C. 
2. Arca Sp. z o.o. 
3. Eksperci Zdarzeń Losowych S.C. 
4. Hemlecki Group 
W przypadku niemożności skorzystania przez ubezpieczyciela z wyżej wymienionych firm, powołanie innego 
eksperta zewnętrznego nastąpi po uzyskaniu za pośrednictwem brokera zgody ubezpieczonego. W przypadku, 
gdy ubezpieczyciel nie dotrzyma powyższych postanowień ubezpieczony powoła na koszt ubezpieczyciela 
eksperta, którego opinia będzie dla niego wiążąca. 
Strony zastrzegają, że wszelka korespondencja z ubezpieczonym w sprawie likwidacji szkód prowadzona będzie 
za pośrednictwem brokera  
 

III.3.8. Klauzule dodatkowe - fakultatywne 
 

ZAPISY DODATKOWE FAKULTATYWNE 
(DODATKOWO PUNKTOWANE): 

ZMIANA WYNIKAJĄC Z WPROWADZENIA ZAPISU DODATKOWEGO 

KD7 zniesienie franszyz i udziałów 
własnych w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej 

Całkowite zniesienie franszyz i udziałów własnych, wypłata 
odszkodowania w pełnej wysokości bez jakichkolwiek potrąceń 

KD8 Podniesienie sumy gwarancyjnej w 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 

Suma gwarancyjna zostaje podniesiona do wysokości 5 000 000,00 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie 
rozliczeniowym 
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IV - WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA CZĘŚCI 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE 
KOMUNIKACYJNE 
 
IV.1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW 
MECHANICZNYCH 
 
IV.1.1. Przedmiot ubezpieczenia: 
Pojazdy zostały podane w załączniku Nr 12 do SIWZ. 
Pojazdy, które zostaną nabyte w okresie trwania umowy będą automatycznie włączane do ubezpieczenia na 
warunkach określonych w umowie na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego za zapłatą dodatkowej 
składki skalkulowanej na warunkach określonych w ofercie 
 
IV.1.2. Zakres ubezpieczenia (w tym także zakres terytorialny): 
Zgodny z aktualnymi zapisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 
r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), na dzień wystawienia polis. 
 
IV.1.3. Suma gwarancyjna: 
Ustawowa, zgodna z aktualnymi zapisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 
r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), na dzień wystawienia polis. 
 
IV.1.4. Zielona Karta wliczona w cenę ubezpieczenia – wystawiana na wniosek Zamawiającego 
 
IV.1.5. Okresy ubezpieczenia (w ramach umowy 3-letniej): 
Pierwszy okres ubezpieczenia: roczny, od dnia wskazanego przy poszczególnych pojazdach w Załączniku nr 12 
do SIWZ oraz na okres 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia nowych pojazdów w trakcie trwania 
umowy.  
Z dniem 16.11.2017 r. nastąpi wyrównanie okresów dla polisy o okresie obowiązywania przekraczającym dzień 
16.11.2017 – zostaną rozwiązane aktualne na ten dzień umowy ubezpieczenia, a składka za niewykorzystany 
okres ochrony z rozwiązanych umów zostanie zaliczona na poczet kolejno zawartych umów ubezpieczenia. 
Drugi okres ubezpieczenia: od 17.11.2017 r. do 16.11.2018 r. 
Trzeci okres ubezpieczenia: od 17.11.2018r. do 16.11.2019 r. 
 
IV.2. UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO 
 
IV.2.1. Przedmiot i sumy ubezpieczenia: 
Pojazdy wraz z sumami ubezpieczenia zostały podane w  Załączniku Nr 12 do SIWZ. 
Sumy ubezpieczenia stanowią sumę ubezpieczenia według wyceny w katalogu Info-Expert na dzień 24.06.2016  
i zostały podane w celu porównania ofert. Przy wystawianiu polis na kolejne okresy ubezpieczenia sumy te 
będą aktualizowane, a składka przeliczana zgodnie ze stawką ustaloną w ofercie przetargowej. Sumy 
ubezpieczenia uwzględniają podatek VAT. 
 
Sumy ubezpieczenia pojazdów uwzględniają wartość wyposażenia dodatkowego. Wykonawca przyjmuje do 
wiadomości sposób ustalenia i wysokość sum ubezpieczenia, nie będzie zatem podnosił zarzutów 
niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia. 
W przypadku doubezpieczenia w okresie trwania umowy, dla pojazdów nowych, sumę ubezpieczenia 
fabrycznie nowego pojazdu można zadeklarować także w wartości równej kwocie podanej na fakturze 
sprzedaży, powiększonej o podatek VAT, bez uwzględnienia udzielonego rabatu. Warunkiem przyjęcia do 
ubezpieczenia wartości fakturowej, jest zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia AC w okresie 30 dni od daty 
wystawienia faktury. 
Suma ubezpieczenia określona na podstawie wartości fakturowej pozostaje niezmienną wartością rynkową 
pojazdu przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia polisy do dnia powstania pierwszej szkody (wartość na dzień 
szkody). Jeżeli, OWU Wykonawcy wprowadza bez składkową gwarancję sum ubezpieczenia, w okresie 12 
miesięcy od daty zawarcia polisy, również dla innych pojazdów niż nowo zakupione, wówczas zastosowanie 
mają te zapisy 
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Pojazdy, które zostaną nabyte w okresie trwania umowy będą automatycznie włączane do ubezpieczenia na 
warunkach określonych w umowie na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego. 
 
IV.2.2. Zakres ubezpieczenia: 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody (w ruchu i podczas postoju, garażowania itp.) polegające na fizycznym 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu (oraz części i wyposażenia pojazdu), spowodowane wskutek co 
najmniej następujących zdarzeń 
1) kradzieży, rabunku pojazdu lub jego częsci 
2) działania siły mechanicznej (w tym w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami 
lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu), 
3) uszkodzenia przez osoby trzecie (w tym również włamanie, usiłowanie kradzieży, dewastacja/wandalizm), 
4) uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu, 
5) pożaru, 
6) wybuchu, 
7) uderzenia pioruna, 
8) upadku statku powietrznego, 
9) powodzi, 
10) zatopienia, 
11) opadów atmosferycznych (w tym m.in. deszczu, gradu, śniegu) 
12) wiatru, huraganu oraz trąby powietrznej 
13) zapadania lub osuwania się ziemi, 
14) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz i wewnątrz pojazdu, 
15) zalania, 
16) dymu, sadzy 
17) huku ponaddźwiękowego, 
18) lawiny, 
19) trzęsienia ziemi 
20) akcji gaśniczej lub ratowniczej prowadzonej w związku z zaistnieniem zdarzeń objętych zakresem 
ubezpieczenia. 
21) nagłego działania innych sił przyrody (niewymienionych wcześniej) 
22) uszkodzenie, zanieczyszczenie pojazdu przez osobę, która potrzebowała natychmiastowej pomocy w celu 
ratowania zdrowia lub życia. 
23) uszkodzenia pojazdu, części pojazdu, wyposażenia przez zwierzęta (np. pogryzienie) 
24) uszkodzenie szyby pojazdu na skutek samoczynnego pęknięcia lub innego zdarzenia losowego 
 
Zakres ubezpieczenia obowiązuje w pełni dla całego zakresu terytorialnego. 
 
Zastrzega się, że ogólne warunki ubezpieczenia mogą wprowadzać wyłączenia szkód spowodowanych wskutek 
następujących zdarzeń: 
1) Kradzież, gdy: 
a) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów, nie zabezpieczono poza 
pojazdem lub pozostawiono w pojeździe dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu lub kluczyk lub sterownik 
służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, lub 
b) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów nie zabezpieczono 
pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych, wymienionych we wniosku, które były wymagane przy zawarciu umowy, chyba że 
kradzieży dokonano z pomieszczenia zamkniętego; 
wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w lit. a lub b, nie mają zastosowania, jeżeli spełnienie 

określonych w nich warunków było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego 

jej użycia przez sprawcę kradzieży albo zaboru pojazdu. 
2) Powstałych w wyposażeniu pojazdu, wskutek włamania lub kradzieży, jeżeli po opuszczeniu pojazdu i 
pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów, pozostawiono w pojeździe wyjmowany odbiornik lub 
panel radioodtwarzacza. 
Jeżeli OWU Wykonawcy nie wprowadzają powyższych wyłączeń, nie mają one zastosowania. 
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Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe pomiędzy pojazdami w ramach floty – zderzenie 
pojazdów należących do Zamawiającego lub będących w jego posiadaniu. 
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w oszkleniu pojazdu polegające na wybiciu, stłuczeniu, 
spękaniu szyb pojazdu na skutek zadziałania jednego z ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia AC,  
z zastosowaniem zapisów dotyczących franszyzy integralnej 
 
OWU Wykonawcy może przewidywać zakres szerszy np. poprzez zastosowanie konstrukcji AllRisks, przy czym  
w każdym przypadku, zakres ubezpieczenia wynikający z OWU nie będzie wyłączał lub ograniczał w żaden 
sposób minimalnego zakresu ubezpieczenia określonego w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
IV.2.3. Zakres terytorialny: 
 
a) dla pojazdów wymienionych w Załączniku nr 12 do SIWZ zakres terytorialny – Europa, z zastrzeżeniem 
zapisów podpunktu b 
 
b) dla pojazdów wymienionych w Załączniku Nr 12 do SIWZ pod L.p. 1, 2, 7, 8, 15, 18, 20  – Europa, wraz z 
pełnym zakresem ubezpieczenia (w tym kradzież pojazdu oraz kradzież wyposażenia) na terytorium Rosji, 
Białorusi, Ukrainy, Mołdawii) – wyłączenia lub ograniczenia wynikające z OWU w tym zakresie nie mają 
zastosowania. 
 
IV.2.4. Franszyzy i udziały własne 
Udział własny: brak 
Franszyza redukcyjna: brak 
Franszyza integralna: 200 zł dla wszystkich pojazdów 
 
IV.2.5. Okresy ubezpieczenia (w ramach umowy 3-letniej): 
Pierwszy okres ubezpieczenia: od dnia wskazanego przy poszczególnych pojazdach w Załączniku nr 12 do SIWZ 
do dnia 16.11.2017 r. W przypadku ubezpieczenia krótkoterminowego składka będzie naliczona 
proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony 
ubezpieczeniowej bez stosowania tabeli frakcyjnej. 
Drugi okres ubezpieczenia: od 17.11.2017 r. do 16.11.2018 r. 
Trzeci okres ubezpieczenia: od 17.11.2018r. do 16.11.2019 r. 
 
IV.2.6. Wymagane warunki dodatkowe: 
1. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia 
2. Wykupiona amortyzacja części 
3. Rozliczenie szkody bezgotówkowe 
4. Wykonawca uznaje za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w pojazdach podanych w 
SIWZ i nie wymaga od Zamawiającego certyfikatów ani świadectw kwalifikacyjnych potwierdzających ich 
montaż 
5. Wykonawca rezygnuje z wykonywania zdjęć pojazdu w sytuacji, gdy pojazd zgłoszony do ubezpieczenia Auto-
Casco: 
a) jest pojazdem fabrycznie nowym, który jest odbierany bezpośrednio od autoryzowanego sprzedawcy i 
obejmowany ochroną od daty pierwszej rejestracji pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia najpóźniej w 
dniu rejestracji pojazdu; 
b) posiadał dotychczas ubezpieczenie Auto-Casco, pod warunkiem jednoczesnego dostarczenia do Wykonawcy 
kopii dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego fakt zawarcia tej umowy ubezpieczenia oraz złożenia przez 
Zamawiającego pisemnego oświadczenia o braku uszkodzeń pojazdu. 
6. Włączenie szkód w ogumieniu, w tym w przypadku uszkodzenia, utraty, zniszczenia (np. przebicie, przecięcie, 
rozerwanie) – pod warunkiem, że ogumienie nie było starsze niż dwa lata. 
7. Wyposażenie dodatkowe ubezpieczone jest na takich samych zasadach: stawkach, zasadach likwidacji szkód 
AC jak pojazd z wyposażeniem standardowym. Wartość wyposażenia dodatkowego uwzględniona w sumie 
ubezpieczenia (podniesienie sumy ubezpieczenia). Nie mają zastosowania limity odpowiedzialności za szkody w 
wyposażeniu dodatkowym określone w OWU Wykonawcy. 
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8. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w czasie, gdy pojazd znajdował się w zakładzie naprawczym, 
konserwacyjnym, myjni oraz podczas prób technicznych, jak również podczas jazd przed lub po naprawie, 
dokonywanych przez pracowników zakładu naprawczego – z regresem do sprawcy szkody 
9. Wykonawca nie będzie ograniczał wypłaty odszkodowania, jeżeli w chwili zdarzenia pojazd nie posiadał 
ważnych badań technicznych, o ile fakt ten nie miał związku z powstaniem szkody. 
10. Wykonawca nie będzie ograniczał wypłaty odszkodowania, jeżeli przy badaniu okoliczności szkody zostanie 
stwierdzone przekroczenie przez kierującego pojazdem przepisów o ruchu drogowym, w tym dopuszczalnej 
prędkości. 
11. Wykonawca zwróci udokumentowane koszty wymiany zamków, koszty przekodowania modułów itp. 
urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą w przypadku, gdy doszło do utraty kluczyków i innych 
urządzeń peryferyjnych dla zabezpieczeń pojazdu na skutek kradzieży 
12. Wykonawca nie będzie ograniczał wypłaty odszkodowania z tytułu wieku lub doświadczenia w prowadzeniu 
pojazdu kierowcy pojazdu 
 
IV.2.7. Likwidacja szkód 
1) Szkody częściowe 
Dla wszystkich pojazdów, niezależnie od rodzaju oraz wieku pojazdu - likwidacja szkód częściowych 
wykonywana będzie w wariancie „serwis (warsztat, itp.)” – naprawa uszkodzonego pojazdu w serwisie 
wybranym przez Zamawiającego (w tym możliwość wyboru autoryzowanego serwisu danej marki) według 
uprzednio uzgodnionych z wykonawcą kosztów i sposobu naprawy, zwrot kosztów wynikających z faktur 
wystawionych przez zakład naprawczy. Zniesiona zostaje amortyzacja części (procentowe pomniejszenie 
wartości w związku ze zużyciem eksploatacyjnym) - (nie dotyczy akumulatorów, elementów ciernych układu 
hamulcowego, elementów ciernych sprzęgła, elementów układu wydechowego i innych ulegających zużyciu w 
trakcie normalnej eksploatacji pojazdu). 
Na wniosek Zamawiającego, wartość szkody może być ustalana w oparciu o wariant kosztorysowy z 
zastosowaniem metodologii określonej w OWU Wykonawcy, przy czym nie będą miały zastosowania 
procentowe pomniejszenia za zużycie eksploatacyjne części, wynikające z OWU Wykonawcy. 
Odszkodowanie wypłacane jest z uwzględnieniem wartości podatku VAT. 
 
2) Szkody całkowite 
W przypadku szkody całkowitej wysokość odszkodowania ustala się w kwocie odpowiadającej rynkowej 
wartości pojazdu w dniu powstania szkody, pomniejszonej o wartość rynkową pozostałości po szkodzie. 
W przypadku szkody kradzieżowej wysokość odszkodowania ustala się w oparciu o wartość rynkową pojazdu w 
dniu dokonania kradzieży. 
 
IV.2.8. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
 
1) Klauzula szkody całkowitej: 
Uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu szkody, 
traktowane będzie jako szkoda całkowita. 
 
2) Klauzula regresowa 
Ustala się, że po wypłacie odszkodowania nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przysługujące 
Zamawiającemu przeciwko: 
- osobom fizycznym wykonującym pracę lub usługę na rzecz Zamawiającego, 
- osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego, 
- współubezpieczonym, nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym i pozostałym pracownikom 
Zamawiającego nie będących pracownikami naukowymi – bez względu na formę zatrudnienia i współpracy z 
Zamawiającym, o ile sprawca nie wyrządził szkody umyślnie. 
 
3) Klauzula terminu oględzin 
W przypadku zajścia szkody Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 
dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. 
 
4) Klauzula płatności rat 
W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę częściową, Wykonawca nie jest uprawniony do potrącenia 
z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 
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5) Klauzula VAT 
Ustala się, ze w każdym wypadku, gdy Zamawiający nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub 
jeśli Zamawiający będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie może, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą, w odniesieniu do takiego 
odszkodowanie wypłacane będzie z uwzględnieniem podatku VAT. 
6) Klauzula terminu zgłoszenia szkody 
W przypadku zajścia szkody Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę o szkodzie w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni roboczych od momentu powzięcia informacji o szkodzie, a w przypadku kradzieży w ciągu 1 dnia 
roboczego od momentu powzięcia informacji o zdarzeniu. Nie dokonanie obowiązków przez Zamawiającego z 
winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, skutkować może ewentualnymi konsekwencjami określonymi w OWU 
wykonawcy, jeżeli miało to wpływ na rozmiar szkody. 
 
IV.2.9. Klauzule dodatkowe - fakultatywne 
 

ZAPISY DODATKOWE 
FAKULTATYWNE (DODATKOWO 
PUNKTOWANE): 

ZMIANA WYNIKAJĄC Z WPROWADZENIA ZAPISU DODATKOWEGO 

KD9 Klauzula środków odurzających Na warunkach niniejszej klauzuli wprowadza się odpowiedzialność 
Wykonawcy z tytułu umowy ubezpieczenia (bez ograniczeń, do pełnej 
sumy ubezpieczenia) za szkody wyrządzone przez kierujących 
pojazdami po użyciu lub pod wpływem alkoholu, w stanie 
nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych substancji 
odurzających. Ochroną objęte są również szkody w sytuacji gdy 
kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. 
Wykonawca zachowuje pełne prawo do regresu wypłaconego 
odszkodowania do kierującego pojazdem, który dopuścił się 
kierowania pojazdem w opisanych powyżej okolicznościach. 

KD10 Klauzula stałej sumy 
ubezpieczenia AC: 

Ustalona w polisie wartość pojazdu nie będzie ulegała zmianie w 
ciągu 12 miesięcznego okresu polisowego 

KD 11 Fundusz prewencyjny dla umowy 
ubezpieczeń komunikacyjnych 

Wykonawca odda do dyspozycji Zamawiającego środki finansowe w 
postaci funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na realizację 
inwestycji z zakresu poprawy bezpieczeństwa floty pojazdów oraz 
kierowców i pasażerów tj. wymiana ogumienia, dodatkowe 
zabezpieczenia przeciw kradzieżowe, szkolenie kierowców itp.  
Cel wydatkowania oraz sposób rozliczenia fundusz zostanie ustalony 
pomiędzy stronami na podstawie dodatkowego porozumienia. 
Fundusz prewencyjny w wysokości min. 10 000,00 zł na każdy roczny 
okres rozliczeniowy. 

 
IV.3. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW 
 
IV.3.1. Przedmiot ubezpieczenia: 
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy oraz pasażerów powstałych w 
związku z ruchem i postojem pojazdów wymienionych w załączniku Nr 12 do SIWZ. Oraz nowych pojazdów 
włączonych do ochrony w trakcie trwania umowy 
 
Przez nieszczęśliwy wypadek rozumie się zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego 
ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. 
Pojazdy, które zostaną nabyte w okresie trwania umowy będą automatycznie włączane do ubezpieczenia na 
warunkach określonych w umowie na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego. 
Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku stanowi 
kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie 
wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1 procent trwałego uszczerbku na zdrowiu 
 
 
IV.3.2. Zakres ubezpieczenia: 
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Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe w czasie ruchu i 
postoju pojazdu, w tym także: 
1. podczas wsiadania do pojazdu i podczas wysiadania z pojazdu, 
2. podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, 
3. podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, 
4. bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu. 
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także następstwa zawałów serca lub krwotoków śródmózgowych, przy 
czym ubezpieczeniem objęte są wyłącznie następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego powstałe u 
kierowcy pojazdu. 
 
IV.3.3. Suma ubezpieczenia: 
10 000,00 zł na każdą osobę w pojeździe osobno w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 
 
IV.3.4.Zakres terytorialny: 
Europa, także z włączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. 
 
IV.3.5. Franszyzy i udziały własne 
Udział własny: brak 
Franszyza redukcyjna: brak 
Franszyza integralna: brak 
 
IV.3.5. Okresy ubezpieczenia (w ramach umowy 3-letniej): 
Pierwszy okres ubezpieczenia: od dnia wskazanego przy poszczególnych pojazdach w Załączniku nr 12 do SIWZ 
do dnia 16.11.2017 r. W przypadku ubezpieczenia krótkoterminowego składka będzie naliczona 
proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony 
ubezpieczeniowej bez stosowania tabeli frakcyjnej. 
Drugi okres ubezpieczenia: od 17.11.2017 r. do 16.11.2018 r. 
Trzeci okres ubezpieczenia: od 17.11.2018 r. do 16.11.2019 r. 
 
IV.3.6.Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
 
1) Klauzula płatności rat 
W przypadku wypłaty odszkodowania, Wykonawca nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty 
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 

 
2) Klauzula regresowa 
Ustala się, że po wypłacie odszkodowania nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przysługujące 
Zamawiającemu przeciwko: 
- osobom fizycznym wykonującym pracę lub usługę na rzecz Zamawiającego, 
- osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego, 
- współubezpieczonym, nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym i pozostałym pracownikom 
Zamawiającego nie będących pracownikami naukowymi – bez względu na formę zatrudnienia i współpracy z 
Zamawiającym, o ile sprawca nie wyrządził szkody umyślnie. 
 
IV.3.7.Klauzule dodatkowe – fakultatywne 
 

ZAPISY DODATKOWE 
FAKULTATYWNE (DODATKOWO 
PUNKTOWANE): 

ZMIANA WYNIKAJĄC Z WPROWADZENIA ZAPISU DODATKOWEGO 

KD 12 Podniesienie sumy 
ubezpieczenia NNW 

Podniesienie wysokości sumy ubezpieczenia do poziomu 20 000,00 zł 
na kierowcę/pasażera pojazdu 

 
 
 
IV.4. UBEZPIECZENIE ASSISTANCE 
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UWAGA: Ubezpieczenie Assistance może być świadczone przez Wykonawcę zarówno jako część składowa 
ubezpieczenia Auto-Casco, jak również jako oddzielny produkt ubezpieczeniowy. Warunkiem jest 
realizowanie świadczeń Assistance minimum w zakresie opisanym w części IV.4 opisu przedmiotu 
zamówienia. W ofercie należy wskazać jaki wariant ubezpieczenia Assistance ma zastosowanie zgodnie z 
treścią OWU stanowiących podstawę oferty. 
 
IV.4.1. Przedmiot ubezpieczenia: 
Przedmiotem ubezpieczenia są usługi Assistance świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
Pojazdy podlegające ubezpieczeniu zostały podane w załączniku Nr 12 do SIWZ. 
Pojazdy, które zostaną nabyte w okresie trwania umowy, będą automatycznie włączane do ubezpieczenia na 
warunkach określonych w umowie na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego. 
 
IV.4.2. Zakres ubezpieczenia: 
Zakres ubezpieczenia obejmuje usługi Assistance, które będą świadczone w razie zaistnienia wypadku 
ubezpieczeniowego.  
Za wypadek ubezpieczeniowy uważa się co najmniej wypadek pojazdu, kolizję pojazdu, awarię pojazdu, 
kradzież pojazdu, zatrzaśnięcie w pojeździe kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, 
zagubienie i zniszczenie kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, zatankowanie 
niewłaściwego paliwa, rozładowanie akumulatora oraz awarię ogumienia, nagłe zachorowanie kierowcy, uraz 
ciała kierowcy, zgon kierowcy, uraz ciała pasażera. 
 
Przez wypadek, kolizję pojazdu rozumie się zdarzenie, w wyniku którego ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu 
lub zniszczeniu, i które spowodowało jego unieruchomienie; za wypadek pojazdu uważa się między innymi 
uszkodzenie pojazdu, jego części lub wyposażenia przez osoby trzecie, a także kradzież części lub wyposażenia 
pojazdu, które spowodują jego unieruchomienie. 
 
Przez awarię pojazdu rozumie się każde wynikające z przyczyny wewnętrznej, nagłe i niespodziewane 
zatrzymanie funkcjonowania elementu mechanicznego, elektronicznego, elektrycznego, pneumatycznego lub 
hydraulicznego, niezbędnego do używania pojazdu, powodujące unieruchomienie ubezpieczonego pojazdu; 
jako awarię pojazdu traktuje się m.in. awarię oświetlenia zewnętrznego, wycieraczek, pasów bezpieczeństwa 
lub autoalarmu, a także zamarznięcie paliwa; za awarię pojazdu nie uważa się rozładowania akumulatora, 
przepalenia żarówki lub awarii ogumienia. 
 
Usługi Assistance świadczone przez Wykonawcę obejmują: 
a) pomoc informacyjną (pomoc w organizacji pomocy drogowej itp.), 
b) naprawę ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia w przypadku jego unieruchomienia wskutek 
wypadku lub awarii pojazdu, a także wskutek użycia niewłaściwego paliwa, rozładowania akumulatora oraz 
awarii ogumienia (świadczenie obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny, z wyłączeniem 
kosztów części lub materiałów użytych do naprawy);  
c) organizację oraz pokrycie kosztów holowania ubezpieczonego pojazdu w przypadku jego unieruchomienia 
wskutek wypadku lub awarii pojazdu, a także wskutek rozładowania akumulatora, użycia niewłaściwego paliwa 
oraz awarii ogumienia, jeżeli w ocenie przedstawiciela Wykonawcy nie jest możliwa naprawa na miejscu 
zdarzenia; usługa obejmuje także organizację i pokrycie kosztów holowania ubezpieczonego pojazdu w 
przypadku nagłego zachorowania kierowcy, urazu ciała kierowcy, zgonu kierowcy lub zagubienia i zniszczenia 
kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia pojazdu; holowanie odbywa się jednorazowo w wybrane 
przez Zamawiającego miejsce na odległość do min. 100 km, liczoną od miejsca zatrzymania pojazdu do 
docelowego miejsca holowania (OWU Wykonawcy mogą przewidywać większy limit kilometrowy lub całkowicie 
go znosić – korzystniejsze zapisy OWU mają wówczas zastosowanie), 
d) organizację i koszt wydostania z wnętrza pojazdu kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia 
pojazdu w razie ich zatrzaśnięcia, jeżeli otwarcie pojazdu nie jest możliwe na miejscu zdarzenia - wykonawca 
organizuje i pokrywa koszt holowania pojazdu; holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu albo przejazd 
ubezpieczonego po zapasowe kluczyki, środkiem transportu wskazanym przez wykonawcę, jeżeli zdarzenie 
miało miejsce na terytorium RP; w przypadku zdarzenia poza terytorium RP koszt holowania do najbliższego 
warsztatu 
e) w przypadku zaistnienia zdarzenia poza godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni wolne od 
pracy), Wykonawca organizuje i pokrywa także koszty parkowania ubezpieczonego pojazdu do dnia, w którym 
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możliwe będzie jego dalsze holowanie do warsztatu (przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 3 dni); 
holowanie na parking i z parkingu traktowane jest jako jednorazowe holowanie, którego koszt pokrywa 
Wykonawca, (OWU Wykonawcy mogą przewidywać korzystniejsze zapisy, które mają wówczas zastosowanie), 
f) organizację i pokrycie kosztów noclegu ubezpieczonych – w ilości nie większej niż określona w dowodzie 
rejestracyjnym ubezpieczonego pojazdu – oraz transportu do miejsca noclegu, w przypadku unieruchomienia 
ubezpieczonego pojazdu wskutek wypadku, awarii pojazdu zaistniałej w odległości powyżej 20 km od miejsca 
zamieszkania (siedziby) lub kradzieży pojazdu, gdy naprawa pojazdu nie jest możliwa w dniu zdarzenia lub gdy 
nie odzyskano pojazdu po kradzieży do chwili zawiadomienia Wykonawcy (Zmawiający – przed podjęciem 
działań we własnym zakresie – zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, zawiadomić 
telefonicznie o zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową Wykonawcy); nocleg nie do min. 3 dób i nie 
obejmuje kosztów wyżywienia(chyba że są wliczone w cenę noclegu) i innych usług hotelowych świadczenie nie 
łączy się ze świadczeniem w punkcie g), (OWU Wykonawcy mogą przewidywać korzystniejsze zapisy, które mają 
wówczas zastosowanie), 
g) organizację i pokrycie kosztów powrotu pasażerów pojazdu (wraz z kierowcą) do miejsca zamieszkania w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub kontynuacji podróży pasażerów pojazdu (wraz z kierowcą) do innego miejsca 
przeznaczenia w przypadku unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu wskutek wypadku, awarii pojazdu lub 
kradzieży pojazdu, zaistniałej w odległości powyżej 20 km od miejsca zamieszkania (siedziby), gdy naprawa 
ubezpieczonego pojazdu nie jest możliwa w dniu zdarzenia lub gdy nie odzyskano pojazdu po kradzieży do 
chwili zawiadomienia Wykonawcy (Zamawiający – przed podjęciem działań we własnym zakresie – 
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni, zawiadomić telefonicznie o zdarzeniu 
objętym ochroną ubezpieczeniową Wykonawcę), a także w przypadku urazu ciała kierowcy, nagłego 
zachorowania kierowcy lub zgonu kierowcy; świadczenie nie łączy się ze świadczeniem w punkcie h) 
h) organizację i pokrycie kosztów transportu medycznego, w przypadku urazu ciała kierowcy lub pasażera lub 
nagłego zachorowania kierowcy, (OWU Wykonawcy mogą przewidywać korzystniejsze zapisy, które mają 
wówczas zastosowanie), 
i) organizację i pokrycie kosztów zmiennika kierowcy (w tym dojazdu i powrotu zamiennika) w celu powrotu 
pasażerów ubezpieczonym pojazdem do miejsca zamieszkania, w przypadku urazu ciała, nagłego zachorowania 
lub zgonu kierowcy, 
j) organizację i pokrycie kosztów złomowania ubezpieczonego pojazdu, będącego skutkiem wypadku pojazdu, 
awarii pojazdu lub odnalezienia pojazdu po kradzieży. 
k) pojazd zastępczy, jeżeli użytkownik nie może korzystać z ubezpieczonego pojazdu w związku z zaistnieniem 
zdarzenia objętego ubezpieczeniem assistance. Pokrycie kosztów pojazdu zastępczego na minimum 5 dni 
(dotyczy co najmniej ubezpieczenia pojazdów osobowych, ciężarowych o nadwoziu osobowym) 
 
Świadczenie noclegu, organizacji powrotu, kontynuacji podróży, pojazdu zastępczego stosuje się alternatywnie 
 
OWU wykonawcy mogą przewidywać dodatkowe świadczenia (np. pojazd zastępczy na całkowity czas 
naprawy) lub zapewniać szerszy zakres ochrony niż świadczenia opisane powyżej – zastosowanie mają 
wówczas korzystniejsze zapisy  OWU zgodnie z wariantem ubezpieczenia Asisstance określonym w ofercie. 
 
IV.4.3. Zakres terytorialny: 
a) minimum obszar terytorialny RP, z zastrzeżeniem punktu b) 
b) dla pojazdów wymienionych w Załączniku Nr 12 do SIWZ pod L.p. 1, 2, 7, 8, 15, 18, 20  , – Europa, wraz z 
pełnym zakresem ubezpieczenia na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii 
 
OWU Wykonawcy może przewidywać szerszy obszar terytorialny, który ma wówczas zastosowanie do umowy 
ubezpieczenia. 
IV.4.4. Franszyzy i udziały własne: 
Udział własny: brak 
Franszyza redukcyjna: brak 
Franszyza integralna: brak 
 
IV.4.5. Okresy ubezpieczenia (w ramach umowy 3-letniej): 
Pierwszy okres ubezpieczenia: od dnia wskazanego przy poszczególnych pojazdach w Załączniku nr 12 do SIWZ 
do dnia 16.11.2017 r. W przypadku ubezpieczenia krótkoterminowego składka będzie naliczona 
proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony 
ubezpieczeniowej bez stosowania tabeli frakcyjnej. 
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Drugi okres ubezpieczenia: od 17.11.2017 r. do 16.11.2018 r. 
Trzeci okres ubezpieczenia: od 17.11.2018 r. do 16.11.2019 r. 
 
IV.4.6. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne 
 
1) Klauzula płatności rat 
W przypadku wypłaty odszkodowania, Wykonawca nie jest uprawniony do potrącenia  z kwoty 
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 

2) Klauzula VAT 
Ustala się, ze w każdym wypadku, gdy Zamawiający nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub 
jeśli Zamawiający będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie może, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego szkodą, w odniesieniu do takiego 
odszkodowanie wypłacane będzie z uwzględnieniem podatku VAT. 
 
4) Klauzula regresowa 
Ustala się, że po wypłacie odszkodowania nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przysługujące 
Zamawiającemu przeciwko: 
- osobom fizycznym wykonującym pracę lub usługę na rzecz Zamawiającego, 
- osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego, 
- współubezpieczonym, nauczycielom akademickim, pracownikom naukowym i pozostałym pracownikom 
Zamawiającego nie będących pracownikami naukowymi – bez względu na formę zatrudnienia i współpracy  
z Zamawiającym, o ile sprawca nie wyrządził szkody umyślnie. 
 
IV.4.7. Klauzule dodatkowe - fakultatywne 
 

ZAPISY DODATKOWE 
FAKULTATYWNE (DODATKOWO 
PUNKTOWANE): 

ZMIANA WYNIKAJĄC Z WPROWADZENIA ZAPISU DODATKOWEGO 

KD 13 Zniesienie limitów holowania Świadczenie w postaci holowania wykonywane jest do miejsca 
wskazanego przez Ubezpieczonego, nie mają zastosowania żadne 
limit odległości holowania 

KD 14 Pojazd zastępczy na cały okres 
naprawy pojazdu 

Wykonawca pokrywa koszty najmu pojazdu zastępczego na całkowity 
okres naprawy ubezpieczonego pojazdu 

 


