
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

........................................    ......................, dnia .......... ............. 2012 r. 

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/184/055/U/12 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 

(wypełnia Wykonawca) 

na: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Gdańskiej na lata  
2012-2014. 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

przedmiot  
ubezpieczenia 

stawka w % 
składka za okres 
pierwszego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

składka za okres 
drugiego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

Budynki    

Inne środki trwałe    

Budowle    

Wyposażenie    

Gotówka    

Mienie pracownicze    

Woluminy    

Obrazy    

Składka razem: 
składka w złotych za okres 24 miesięcy zaokrąglona 
do pełnych złotych 

 

 

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, zaboru i dewastacji 

przedmiot  
ubezpieczenia 

stawka w % 
składka za okres 
pierwszego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

składka za okres 
drugiego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

Urządzenia i wyposażenie    

Dewastacja (wandalizm)    

Gotówka (maksymalny stan)    

Woluminy    

Obrazy    

Mienie pracownicze    

Składka razem: 
składka w złotych za okres 24 miesięcy zaokrąglona 
do pełnych złotych 

 



 
 

 

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 

przedmiot  
ubezpieczenia 

stawka w % 
składka za okres 
pierwszego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

składka za okres 
drugiego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

Szyby i inne przedmioty szklane    

Składka razem: 
składka w złotych za okres 24 miesięcy zaokrąglona 
do pełnych złotych 

 

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

przedmiot  
ubezpieczenia 

stawka w % 
składka za okres 
pierwszego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

składka za okres 
drugiego roku 

zaokrąglona do pełnych 
złotych 

Odpowiedzialność cywilna    

Składka razem: 
składka w złotych za okres 24 miesięcy zaokrąglona 
do pełnych złotych 

 

 

 
Odpowiedzialność cywilna z tytułu działalności Zamawiającego, jak również posiadanego mienia. 
Zakres terytorialny Europa. 

odpowiedzialność deliktowa 5.000.000 zł 

odpowiedzialność kontraktowa 5.000.000 zł 

w tym także: 

odpowiedzialność za szkody spowodowane działaniem lub awarią urządzeń wodno-
kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania 

5.000.000 zł 

odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu pracowników 500.000 zł 

odpowiedzialność z tytułu użytkowania pojazdów nie podlegających rejestracji    1.000.000 zł 

odpowiedzialność nauczycieli akademickich w związku z prowadzeniem zajęć 
dydaktycznych (na osobę - nauczyciela) 

  50.000 zł 

odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem imprez niemasowych 5.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna najemcy ruchomości i nieruchomości 5.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania usługi 5.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z 
ich wadliwego wykonania 

5.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna za szkody mające postać czystych strat majątkowych 1.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku naturalnym 1.000.000 zł 

odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i użytkowania studzienek TASK 5.000.000 zł 



 
 

odpowiedzialność cywilna pracodawcy 100.000 zł 

odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia hotelu lub podobnego zakładu w tym: 
dla rzeczy pozostawionych w pokoju hotelowym 
dla rzeczy pozostawionych w depozycie hotelowym 

 

50.000 zł 
50.000 zł 

odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe wynikające z zatruć pokarmowych 500.000 zł 

  

Klauzula numer 5 
rozszerzenia zakresu pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe podczas używania mienia 

poza miejscem ubezpieczenia na terenie Polski dla sprzętu obcego i własnego 

przedmiot  
ubezpieczenia 

stawka roczna w % składka w złotych za okres 24 miesięcy 
zaokrąglona do pełnych złotych 

Zakres Klauzuli nr 5 dla sumy 
ubezpieczenia w wysokości 

3.000.000 złotych 

  

 
Klauzula numer 6 

rozszerzenia zakresu pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe podczas używania mienia 
poza miejscem ubezpieczenia na poza terenem Polski dla sprzętu obcego i własnego 

przedmiot  
ubezpieczenia 

stawka roczna w % składka w złotych za okres 24 miesięcy 
zaokrąglona do pełnych złotych 

Zakres Klauzuli nr 6 dla sumy 
ubezpieczenia w wysokości 

500.000 złotych 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PODSUMOWANIE SKŁADKI 

L.p. zakres ubezpieczenia proszę wpisać wysokość 
składki za okres 24 miesięcy 

zaokrągloną do pełnych 
złotych 

1 Zdarzenia losowe  

2 Kradzież z włamaniem i rabunek  

3 Szyby od stłuczenia  

4 Odpowiedzialność cywilna  

 Podsumowanie składki 1-4  
 

 

5 Zakres Klauzuli nr 5  

6 Zakres Klauzuli nr 6  

 R A Z E M  

 Składka ostateczna 1-6 
 

 

  
 
 
UWAGA !!! 
 Wartość z pozycji „SKŁADKA OSTATECZNA 1-6" należy przenieść do „FORMULARZA OFERTY" 

(Załącznik nr 1 do SIWZ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 
(podpis i pieczątka upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 


