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Załącznik nr 11 do SIWZ 

 

Nr postępowania: ZP/184/055/U/12 

 
WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA 
UBEZPIECZENIOWEGO 
 
________________________________________________________________________ 
 
KLAUZULA NR 1. 
"AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" 
 
jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych potwierdzonych 

polisą o numerze  .......................................................................................................................... 

 

1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową bez 
konieczności wcześniejszej deklaracji każde mienie, zarówno ruchome jak i nieruchome, 
nabyte przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia w wyniku dodania, 
wymiany wyposażenia, wybudowania nowego budynku, remontu, ulepszeń, adaptacji oraz 
innych podobnych działań. 

2. Mienie to jest objęte ubezpieczeniem od chwili przyjęcia na stan Zamawiającego lub odbioru 
przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

3. Maksymalna wartość mienia podlegającego automatycznej ochronie ubezpieczeniowej nie 
może przekroczyć 50% wartości każdej z grup mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy danych dotyczących zwiększenia 
majątku w okresie ubezpieczenia, w formie załącznika – wykazu wzrostu majątku z podziałem 
na placówki: 

a. na okres od dnia 01 lipca 2012 do dnia 31 grudnia 2012 – obowiązywać będą sumy 
ubezpieczenia według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku zgodne z załącznikiem 
nr 10 do SIWZ, 

b. na okres od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 – sumy ubezpieczenia 
zostaną zaktualizowane w terminie do dnia 31 marca 2013 poprzez przekazanie stanu 
majątku na dzień 31 grudnia 2012 roku, 

c. na okres od dnia 01 stycznia 2014 do dnia 30 czerwca 2014 – sumy ubezpieczenia 
zostaną zaktualizowane w terminie do dnia 31 marca 2014 poprzez przekazanie stanu 
majątku na dzień 31 grudnia 2013 roku, 

d. tytułem rozliczenia wzrostu majątku w okresie od dnia 01 stycznia 2014 do dnia 30 
czerwca 2014 Zamawiający przekaże aktualizację majątku według stanu na dzień 30 
czerwca 2014 w terminie do dnia 31 lipca 2014 roku. 

5. Wykonawca pobierze każdorazowo za doubezpieczenie składkę naliczoną według formuły: 
a. wartość wzrostu mienia  x  1/4 taryfy wynikowej za doubezpieczenia za okresy półroczne 
b. wartość wzrostu mienia  x  1/2 taryfy wynikowej za doubezpieczenia za okres roczny 



 

wykaz Klauzul uzupełniających zakres porycia ubezpieczeniowego 
- 2 - 

 

 
 

 

6. W terminach: 31 marca 2013, 31 marca 2014 oraz dodatkowo 31 lipca 2014 roku Wykonawca 
wystawi rachunki/faktury za należną składkę uwzględniającą różnicę w wielkości składników 
majątkowych za poszczególne okresy trwania umowy. 

7. Zapłata składek nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania rachunku od Wykonawcy. 
______________________________________________________________________________ 
 
KLAUZULA NR 2. 
”ODTWORZENIA PO SZKODZIE" 
 
jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych potwierdzonych 

polisą o numerze  ...................................................................................................................... 

 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych w formularzu ofertowym i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 

uzgodniły, że w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia środków trwałych oraz przedmiotów 

nietrwałych ubezpieczonych według wartości księgowej brutto wysokość szkody będzie równa: 

a.   w przypadku budynków i budowli – całkowitym kosztom ich odbudowy z zachowaniem 

dotychczasowych wymiarów, konstrukcji oraz zastosowanych materiałów, łącznie z kosztami 

robót wykończeniowych, 

b.   w przypadku środków trwałych innych niż budynki oraz przedmiotów nietrwałych – całkowitym 

kosztom naprawy lub nabycia nowego środka trwałego tego samego rodzaju  i o tych samych, 

albo możliwie zbliżonych parametrach. 

______________________________________________________________________________ 

 

KLAUZULA NR 3. 
”WYRÓWNANIA SUMY UBEZPIECZENIA" 
 
jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych potwierdzonych 

polisą o numerze  ....................................................................................................................... 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych w formularzu ofertowym i ogólnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia niektórych kategorii mienia jest 

wyższa niż ich wartość, nadwyżka ta zostanie rozłożona na te kategorie mienia, co do których 

występuje niedoubezpieczenie. 

2. Zasada ta dotyczy całości mienia Zamawiającego. 

______________________________________________________________________________ 
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KLAUZULA NR 4. 
"PRZEPIĘĆ" 
 
jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych potwierdzonych 

polisą o numerze  ..................................................................................................................... 

 

1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane przez 

przepięcie i przetężenie, zjawiska indukcji, wyładowania atmosferyczne – również pośrednio. 

2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym powyżej i bez 

konieczności wcześniejszej deklaracji każdy sprzęt elektroniczny będący własnością lub 

użytkowany przez Zamawiającego i znajdujący się na terenie jego placówek. 

3. Nie stosuje się franszyzy redukcyjnej, ani udziału własnego. 

4. Suma gwarancyjna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 

1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). Suma ta nie ulega zmniejszeniu o wypłacone 

odszkodowania. 

5. Ustala się franszyzę integralną w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych). 

______________________________________________________________________________ 

 
 

KLAUZULA NR 5. 
"ROZSZERZENIA ZAKRESU POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO O SZKODY POWSTAŁE 
PODCZAS UŻYWANIA MIENIA POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA NA TERENIE POLSKI  
DLA SPRZĘTU OBCEGO I WŁASNEGO ". 
 
W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie 
Zamawiającego wywożone lub wynoszone poza miejsce ubezpieczenia: 

A. Mienie inne, niż sprzęt elektroniczny. 
B. Sprzęt elektroniczny.  

 

A. warunki ubezpieczenia dla mienia innego, niż sprzęt elektroniczny 

1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu 
oraz użytkowania na terenie Polski:  

a. spowodowane przez ogień i inne zdarzenia losowe, na zasadach określonych w 
odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i co najmniej w zakresie 
określonym w siwz, 

b. spowodowane przez kradzież z włamaniem i rabunek, na zasadach określonych w 
odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wraz z ryzykiem wandalizmu i co 
najmniej w zakresie określonym w siwz, 

c. powstałe w trakcie przewożenia mienia, na zasadach określonych w odpowiednich 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, transportem własnym i obcym, w najszerszym 
możliwym do stosowania zakresie wraz z ryzykiem kradzieży oraz rabunku. 
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2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym powyżej, na 
podstawie otrzymanego wniosku, oddzielnie każdy rodzaj mienia należącego do 
Zamawiającego, a także mienie będące w jego posiadaniu, pieczy lub pod kontrolą 
(użytkowaniu) w przypadku, kiedy spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia. 

3. Nie jest konieczne potwierdzenie takiej ochrony polisą. 
4. Zamawiający korzystając z usług przewoźników zawodowych (transport obcy) zobowiązany 

jest do zachowania należytej staranności przy ich wyborze. 
5. Odpowiedzialność Wykonawcy trwa przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli data złożenia 

wniosku pokrywa się z datą początku odpowiedzialności, to Zamawiający zobowiązany jest 
wskazać dodatkowo godzinę. 

6. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanym zamiarze 
przeniesienia sprzętu poza miejsce ubezpieczenia, najpóźniej w dniu przeniesienia, w formie 
wniosku przesłanego telefaksem lub pocztą elektroniczną, który powinien określać co najmniej: 

a. rodzaj i nazwę / markę przedmiotu, 
b. numery fabryczne, bądź inne własne cechy identyfikacyjne, 
c. wartość księgową brutto przedmiotu lub wartość odtworzeniową, 
d. okres ubezpieczenia (od dnia i godziny - do dnia), 

7. Nie stosuje się franszyzy redukcyjnej, ani udziału własnego dla wszystkich wskazanych ryzyk 
objętych treścią niniejszej Klauzuli. 

8. Należną do zapłaty składkę Wykonawca rozliczać będzie w okresach miesięcznych na 
podstawie wniosków otrzymanych od Zamawiającego. Zapłata składki nastąpi w ciągu 14 dni, 
na podstawie rachunku/faktury otrzymanego od Wykonawcy. 

9. Za umowy krótkoterminowe Wykonawca stosować będzie taryfę w systemie “pro rata temporis” 
– za dzień ochrony  1/365 składki rocznej, bez stosowania składek minimalnych. 

10. W zakresie ryzyk objętych treścią niniejszej Klauzuli ustala się franszyzę integralną w 
wysokości 500,00 (pięćset złotych). 

11. W zakresie ryzyka przewozu mienia nie ma zastosowania obowiązek parkowania pojazdu na 
parkingu strzeżonym pod warunkiem, iż pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną 
konstrukcję), został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu, ubezpieczony przedmiot był 
przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. 
w bagażniku. 

 
B. warunki ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego 

1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu 
elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) należącego lub będącego w użytkowaniu przez 
Zamawiającego, a także sprzętu będącego w jego posiadaniu, pieczy lub pod kontrolą 
(użytkowaniu) w przypadku, kiedy spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia: 

a. w trakcie transportu na terenie Polski, 
b. w trakcie użytkowania na terenie Polski, 

2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową każdy rodzaj sprzętu elektronicznego na 
podstawie wniosku, oddzielnie dla każdego sprzętu. 

3. Nie jest konieczne potwierdzenie takiej ochrony polisą. 
4. Odpowiedzialność Wykonawcy trwa przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli data złożenia 

wniosku pokrywa się z datą początku odpowiedzialności, to Zamawiający zobowiązany jest 
wskazać dodatkowo godzinę. 
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5. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanym zamiarze wywozu 
sprzętu poza miejsce ubezpieczenia, najpóźniej w dniu wywozu, w formie wniosku przesłanego 
telefaksem lub poczta elektroniczną, który powinien określać co najmniej : 

a. rodzaj i nazwę / markę przedmiotu, 
b. numery fabryczne, bądź inne własne cechy identyfikacyjne, 
c. wartość księgową brutto przedmiotu lub wartość odtworzeniową, 
d. okres ubezpieczenia (od dnia i godziny - do dnia), 

6. Do ubezpieczenia będą miały zastosowanie odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Sprzętu Elektronicznego (z dnia ……………………………………………………….. ): 

a. od wszystkich ryzyk majątkowych (ubezpieczenie strat materialnych), 
b. z dodatkiem rozszerzającym odpowiedzialność podczas przewożenia, przenoszenia, a 

także upuszczenia sprzętu. 
7. Ustala się franszyzę integralną w wysokości 500,00 (pięćset złotych) dla wszystkich szkód, 
8. W zakresie ryzyka przewozu mienia nie ma zastosowania obowiązek parkowania pojazdu na 

parkingu strzeżonym pod warunkiem, iż pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną 
konstrukcję), został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu, ubezpieczony przedmiot był 
przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. 
w bagażniku. 

9. Za umowy krótkoterminowe Wykonawca stosować będzie składki naliczane w systemie “pro 
rata temporis” – za dzień ochrony  1/365  składki rocznej, bez stosowania składek minimalnych. 

10. Należną do zapłaty składkę Wykonawca rozliczać będzie w okresach miesięcznych na 
podstawie wniosków otrzymanych od Zamawiającego.  

11. Zapłata składki nastąpi w ciągu 14 dni, na podstawie rachunku otrzymanego od Wykonawcy. 
12. Pozostałe warunki ubezpieczenia określone zostały według odpowiednich Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia Wykonawcy. 
 

C. warunki dodatkowe 

Dla potrzeb niniejszej Klauzuli ustala się jedną zryczałtowaną stawkę taryfową za 
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz pozostałego mienia nie będącego sprzętem 
elektronicznym, w zakresach wyżej opisanych, wynoszącą  ______ % (______ procent) sumy 
ubezpieczenia w skali roku (za 12 miesięcy)*, która będzie stosowana w okresie 
obowiązywania umowy, tj. od dnia 01.07.2012 do dnia 30.06.2014. 

 
Uwaga: 
* - należy przepisać stawkę z formularza rzeczowo-cenowego – załącznik nr 2 do SIWZ 
______________________________________________________________________________ 

 
KLAUZULA NR 6. 
"ROZSZERZENIA ZAKRESU POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO O SZKODY POWSTAŁE 
PODCZAS UŻYWANIA MIENIA POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA POZA TERYTORIUM 
POLSKI DLA SPRZĘTU OBCEGO I WŁASNEGO. 
 
W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie 
Zamawiającego wywożone lub wynoszone poza miejsce ubezpieczenia: 

A. Mienie inne, niż sprzęt elektroniczny. 
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B. Sprzęt elektroniczny.  
 

 

A. warunki ubezpieczenia dla mienia innego, niż sprzęt elektroniczny 

1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu 
oraz użytkowania poza terytorium Polski:  

a. spowodowane przez ogień i inne zdarzenia losowe, na zasadach określonych w 
odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i co najmniej w zakresie 
określonym w siwz, 

b. spowodowane przez kradzież z włamaniem i rabunek, na zasadach określonych w 
odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wraz z ryzykiem wandalizmu i co 
najmniej w zakresie określonym w siwz, 

c. powstałe w trakcie przewożenia mienia, na zasadach określonych w odpowiednich 
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, transportem własnym i obcym, w najszerszym 
możliwym do stosowania zakresie wraz z ryzykiem kradzieży oraz rabunku. 

2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową w zakresie określonym powyżej, na 
podstawie otrzymanego wniosku, oddzielnie każdy rodzaj mienia należącego do 
Zamawiającego, a także mienie będące w jego posiadaniu, pieczy lub pod kontrolą 
(użytkowaniu) w przypadku, kiedy spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia. 

3. Nie jest konieczne potwierdzenie takiej ochrony polisą. 
4. Zamawiający korzystając z usług przewoźników zawodowych (transport obcy) zobowiązany 

jest do zachowania należytej staranności przy ich wyborze. 
5. Odpowiedzialność Wykonawcy trwa przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli data złożenia 

wniosku pokrywa się z datą początku odpowiedzialności, to Zamawiający zobowiązany jest 
wskazać dodatkowo godzinę. 

6. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanym zamiarze 
przeniesienia sprzętu poza miejsce ubezpieczenia, najpóźniej w dniu przeniesienia, w formie 
wniosku przesłanego telefaksem lub pocztą elektroniczną, który powinien określać co 
najmniej: 

a. rodzaj i nazwę / markę przedmiotu, 
b. numery fabryczne, bądź inne własne cechy identyfikacyjne, 
c. wartość księgową brutto przedmiotu lub wartość odtworzeniową, 
d. okres ubezpieczenia (od dnia i godziny - do dnia), 

7. Nie stosuje się franszyzy redukcyjnej, ani udziału własnego dla wszystkich wskazanych ryzyk 
objętych treścią niniejszej Klauzuli. 

8. Należną do zapłaty składkę Wykonawca rozliczać będzie w okresach miesięcznych na 
podstawie wniosków otrzymanych od Zamawiającego. Zapłata składki nastąpi w ciągu 14 dni, 
na podstawie rachunku/faktury otrzymanego od Wykonawcy. 

9. Za umowy krótkoterminowe Wykonawca stosować będzie taryfę w systemie “pro rata 
temporis” – za dzień ochrony  1/365 składki rocznej, bez stosowania składek minimalnych. 

10. W zakresie ryzyk objętych treścią niniejszej Klauzuli ustala się franszyzę integralną w 
wysokości 500,00 (pięćset złotych). 

11. W zakresie ryzyka przewozu mienia nie ma zastosowania obowiązek parkowania pojazdu na 
parkingu strzeżonym pod warunkiem, iż pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną 
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konstrukcję), został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu, ubezpieczony przedmiot był 
przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. 
w bagażniku. 

 
B. warunki ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego 

1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu 
elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) należącego lub będącego w użytkowaniu 
przez Zamawiającego, a także sprzętu będącego w jego posiadaniu, pieczy lub pod kontrolą 
(użytkowaniu) w przypadku, kiedy spoczywa na nim obowiązek ubezpieczenia: 

a. w trakcie transportu poza terytorium Polski, 
b. w trakcie użytkowania poza terytorium Polski, 

2. Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową każdy rodzaj sprzętu elektronicznego na 
podstawie wniosku, oddzielnie dla każdego sprzętu. 

3. Nie jest konieczne potwierdzenie takiej ochrony polisą. 
4. Odpowiedzialność Wykonawcy trwa przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli data złożenia 

wniosku pokrywa się z datą początku odpowiedzialności, to Zamawiający zobowiązany jest 
wskazać dodatkowo godzinę. 

5. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanym zamiarze wywozu 
sprzętu poza miejsce ubezpieczenia, najpóźniej w dniu wywozu, w formie wniosku 
przesłanego telefaksem lub poczta elektroniczną, który powinien określać co najmniej : 

a. rodzaj i nazwę / markę przedmiotu, 
b. numery fabryczne, bądź inne własne cechy identyfikacyjne, 
c. wartość księgową brutto przedmiotu lub wartość odtworzeniową, 
d. okres ubezpieczenia (od dnia i godziny - do dnia), 

6. Do ubezpieczenia będą miały zastosowanie odpowiednie Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Sprzętu Elektronicznego (z dnia ……………………………………………………….. ): 

a. od wszystkich ryzyk majątkowych (ubezpieczenie strat materialnych), 
b. z dodatkiem rozszerzającym odpowiedzialność podczas przewożenia, 

przenoszenia, a także upuszczenia sprzętu, 
7. Ustala się franszyzę integralną w wysokości 500,00 (pięćset złotych) dla wszystkich szkód, 
8. W zakresie ryzyka przewozu mienia nie ma zastosowania obowiązek parkowania pojazdu na 

parkingu strzeżonym pod warunkiem, iż pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną 
konstrukcję), został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu, ubezpieczony przedmiot był 
przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. 
w bagażniku, 

9. Za umowy krótkoterminowe Wykonawca stosować będzie składki naliczane w systemie “pro 
rata temporis” – za dzień ochrony  1/365  składki rocznej, bez stosowania składek minimalnych. 

10. Należną do zapłaty składkę Wykonawca rozliczać będzie w okresach miesięcznych na 
podstawie wniosków otrzymanych od Zamawiającego.  

11. Zapłata składki nastąpi w ciągu 14 dni, na podstawie rachunku otrzymanego od Wykonawcy. 
12. Pozostałe warunki ubezpieczenia określone zostały według odpowiednich Ogólnych 

Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy. 
 

C. warunki dodatkowe 
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Dla potrzeb niniejszej Klauzuli ustala się jedną zryczałtowaną stawkę taryfową za 
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz pozostałego mienia nie będącego sprzętem 
elektronicznym, w zakresach wyżej opisanych, wynoszącą  ______ % (______ procent) sumy 
ubezpieczenia w skali roku (za 12 miesięcy)*, która będzie stosowana w okresie 
obowiązywania umowy, tj. od dnia 01.07.2012 do dnia 30.06.2014. 

 
 

Uwaga: 
* - należy przepisać stawkę z formularza rzeczowo-cenowego – załącznik nr 2 do SIWZ 
______________________________________________________________________________ 

 
KLAUZULA NR 7. 
"REPREZENTANTÓW" 
 
jako rozszerzenie umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

 
1. W ramach niniejszej Klauzuli Wykonawca odpowiada za szkody powstałe z winy umyślnej lub 

rażącego niedbalstwa Zamawiającego lub osoby za którą ubezpieczający ponosi 

odpowiedzialność. 

2. Wykonawca jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub 

rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego, przy czym za jego reprezentantów 

uważa się osoby lub organ wieloosobowy (Rektora, Prorektorów), które zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania Uczelnią. 

______________________________________________________________________________ 

 
KLAUZULA NR 8. 
"UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH" 
 
W ramach niniejszej Klauzuli ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wynikłe z prowadzenia 

prac remontowo-modernizacyjnych, których całkowita wartość nie przekracza 1.000.000 zł (jeden 

milion złotych) wykonywanych wyłącznie przez Zamawiającego na terenie ubezpieczonych 

obiektów, polegających na ich przebudowie, modernizacji lub remoncie. 

______________________________________________________________________________ 

 
KLAUZULA NR 9. 
"OPŁAT DOTYCZĄCYCH STRAŻY POŻARNEJ I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z AKCJĄ 
GAŚNICZĄ" 
 
Jeśli ubezpieczone mienie ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu na skutek  ubezpieczonego 

zdarzenia, to polisa zapewni pokrycie: 

1. Opłat jednostki straży pożarnej lub brygady lub tego rodzaju organizacji oraz innych  kosztów 

związanych z akcją gaśniczą jakimi Ubezpieczony może zostać obciążony, 
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2. Zużytych podczas akcji ratowniczych materiałów gaśniczych przeciwpożarowych, zarówno 

stanowiących własność Ubezpieczonego jak i obcych. 

Powyższe koszty będą pokryte poza sumą ubezpieczenia w limicie do 10% sumy ubezpieczenia 

rodzajów mienia określonych w załączniku nr 10 SIWZ jako budynki, środki trwałe w budynku oraz 

materiały w budynku. 

______________________________________________________________________________ 

 
KLAUZULA NR 10. 
"POKRYCIA DODATKOWYCH KOSZTÓW" 
 
Poza sumą ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokryje niżej wymienione koszty w limicie do 10% sumy 

ubezpieczenia rodzajów mienia określonych załączniku nr 10 SIWZ jako budynki, środki trwałe w 

budynku oraz materiały w budynku: 

 
a. Poniesione przez ubezpieczającego z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w 

dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego, pod warunkiem, że koszty 

zostaną poniesione w następstwie szkody podlegającej odszkodowaniu na podstawie 

niniejszej umowy ubezpieczenia. 

b. Poniesione przez ubezpieczającego na zabezpieczenie ubezpieczonego mienia przed 

uszkodzeniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia przez zaistniałe zdarzenie losowe 

oraz koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego  szkodą mienia, mające na 

celu niedopuszczenie do zwiększenia strat. 

______________________________________________________________________________ 

 
KLAUZULA NR 11. 
„SZKÓD POWSTAŁYCH W NASTĘPSTWIE AKTÓW TERRORYSTYCZNYCH” 

 

1. Na podstawie postanowień niniejszej klauzuli włącza się do umowy ubezpieczenia ryzyko 

terroryzmu. 

2. Przez pojęcie terroryzmu uważa się: nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych 

lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w 

celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, przy 

użyciu przemocy oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla 

osiągnięcia celów politycznych lub społecznych 

3. Suma gwarancyjna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 

10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych). Suma ta nie ulega zmniejszeniu o wypłacone 

odszkodowania 

______________________________________________________________________________ 
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KLAUZULA NR 12. 
”AUTOMATYCZNEGO UZUPEŁNIENIA SUMY UBEZPIECZENIA" 
 
do umowy ubezpieczenia od zdarzeń losowych potwierdzonej polisą o numerze ……………………, 

do umowy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku potwierdzonej polisą o numerze 

…………………………..............., 

do umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej potwierdzonej polisą o numerze  

…………………........................... 

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych w formularzu ofertowym i ogólnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy dla poszczególnych typów 

ubezpieczeń zostaną automatycznie uzupełnione po wypłacie odszkodowania lub roszczenia 

do sum ubezpieczenia podanych w przedmiocie zamówienia. 

2. Składki za klauzulę automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia po wypłacie 

odszkodowania zostaną naliczone w oparciu o stawki zaproponowane w załączniku nr 1 

do SIWZ. 

3. Suma ubezpieczenia będzie automatycznie uzupełniana po wypłacie odszkodowania a składka 

za klauzulę w trakcie trwania umowy będzie rozliczana co 6 miesięcy. 

4. Zapłata składek nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania rachunku od Wykonawcy. 

5. Zasada ta dotyczy całości mienia Zamawiającego. 

 

 

 

.................................................................................................................      
    (podpis i pieczątka wykonawcy) 

 


