
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: Muzeum Historii Żydów Polskich Strona 1 z 96 

Numer sprawy: ADM.271.85.2014 
 
 
 
 

 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

zwana dalej „specyfikacją” lub „SIWZ” 
 

sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), na zadanie  
pod nazwą: 

 

„KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH” 
 

z podziałem na następujące części: 
 

CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MUZEUM HISTORII 
ŻYDÓW POLSKICH  

 
CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I PODRÓŻY 
SŁUŻBOWYCH PRACOWNIKÓW, WOLONTARIUSZY I GOŚCI MUZEUM HISTORII ŻYDÓW 
POLSKICH 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dnia 29.12.2014 r.



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: Muzeum Historii Żydów Polskich Strona 2 z 96 

Spis treści 

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 

Tryb udzielenia zamówienia  

Opis przedmiotu zamówienia  

Informacje ogólne  

Informacja o ofertach częściowych  

Termin wykonania zamówienia 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków  

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu  

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  
lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Termin związania ofertą 

Opis sposobu przygotowywania ofert  

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

Opis sposobu obliczania ceny 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych 
kryteriów i sposobu oceny ofert 

Badanie ofert, wezwania kierowane do wykonawców, wybór najkorzystniejszej oferty 

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zawierający wymaga od wykonawcy, aby zawarł 
z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach  

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia 

Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiących jej integralną część 

Załączniki nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dotyczący części I i II zamówienia (w odrębnym pliku) 

Załącznik nr 2: Formularz „Oferta” 

Załączniki nr 3, 3a i 3b – Oświadczenia i informacje 

Załącznik nr 4: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy), dotyczący części I  
i II zamówienia 

Załącznik nr 5: Istotne postanowienia umowy 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: Muzeum Historii Żydów Polskich Strona 3 z 96 

1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego  

Zamawiającym jest Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą w Warszawie (00-157) przy  
ul. Anielewicza 6, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014, zarejestrowane pod numerem NIP 
525-234-77-28 i Regon 140313762, zwane dalej „Zamawiającym”. 

Dane teleadresowe zamawiającego: 

a) adres do korespondencji: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa; 
b) numer telefonu: 22 47 10 353; 
c) strona internetowa: www.polin.pl 
Godziny pracy zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 16:00. 
Zamawiający wskazuje iż oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz informacje 
Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem bądź pocztą elektroniczną: 
 pisemnie na adres pełnomocnika zamawiającego,  
 faksem na nr: (56) 658-42-61,  
 pocztą elektroniczną na adres: interbroker@interbroker.pl, przy czym wymaga się,  
aby e-mail zawierał „zeskanowaną” treść zapytania opatrzoną podpisem osoby uprawnionej 
(najlepiej w formacie PDF lub JPG), dodatkowo zaś w wersji umożliwiającej edycję. 

1.1. Prowadzący postępowanie 

Zamawiający, działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
powierzył przygotowanie i przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego 
zamówienia brokerowi ubezpieczeniowemu, Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, 
działającej jako pełnomocnik zamawiającego. 

Dane pełnomocnika: 

Inter-Broker Sp. z o.o. 
ul. Żeglarska 31 
87-100 Toruń 
 
NIP: 879-101-30-31 
REGON: 870315750 
Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej: nr 404/98 wydane przez Państwowy 
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń 
tel.: 56 658 42 60, faks: 56 658 42 61 
e-mail: interbroker@interbroker.pl;  
strona internetowa: www.interbroker.pl 
Dni i godziny pracy pełnomocnika: poniedziałek – piątek: 08:00 – 16:00 
 
1.2. Materiały przetargowe 

Komplet materiałów przetargowych (specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz 
z załącznikami) udostępniony jest bezpłatnie na stronie internetowej pełnomocnika 
zamawiającego: www.interbroker.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługę, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - ilekroć w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, należy 
przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych. 
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39÷44 
ustawy. 
2.3 Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej 
dalej „SIWZ” lub specyfikacją: 

http://www.polin.pl/
file://SERWER-IB/podm.gospod/obsługiwane/Warszawa%20Muzeum%20Historii%20Żydów%20Polskich/2014/ZapytaniaOfertyAnalizy/Przetarg%20na%202015-2016/2.%20SIWZ/Projekty%20SIWZ/interbroker@interbroker.pl
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 ustawa Prawo zamówień publicznych; 
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231); 

 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego 
kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1692);    

 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1735); 

 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów 
ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2014 
poz. 1481); 

 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie 
protokołu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2010 r. nr  223, poz. 1458); 

 ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 
2013 r. poz. 950 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z 
późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Historii 
Żydów Polskich. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na niżej wymienione części: 

3.1.1. Część I: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Historii 
Żydów Polskich. Zakres zamówienia obejmuje: 

3.1.1.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 
3.1.1.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 
3.1.1.3. Ubezpieczenie utraty zysku - zwiększonych kosztów działalności i strat 

finansowych powstałych wskutek przerw w działalności; 
3.1.1.4. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym; 
3.1.1.5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 
3.1.1.6. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy 

nieruchomości; 
3.1.2. Część II: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i podróży 

służbowych pracowników, wolontariuszy i gości Muzeum Historii Żydów 
Polskich. Zakres zamówienia obejmuje:  

3.1.2.1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszy; 
3.1.2.2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników; 
3.1.2.3. Ubezpieczenie pracowników, współpracowników i gości (zaproszonych 

przez zamawiającego, podróżujących w jego interesie) podczas 
zagranicznych podróży służbowych; 

3.1.2.4. Ubezpieczenie pracowników, współpracowników i gości (zaproszonych 
przez zamawiającego, podróżujących w jego interesie) podczas 
krajowych podróży służbowych; 

3.1.2.5. Ubezpieczenie obcokrajowców (zaproszonych przez zamawiającego) 
podczas podróży. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszej 
specyfikacji. Zawartość merytoryczna przedmiotowego załącznika jest 
następująca:  
I. Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia (wszystkich części  

i określonych w nich ubezpieczeń). 
II. Podstawowe informacje o ubezpieczającym i zakresie jego działalności oraz  

o ubezpieczonych. 
III. Lokalizacje/miejsca ubezpieczenia. 
IV. Informacje o mieniu deklarowanym do ubezpieczenia – dane do oceny ryzyka. 
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V.  Opis przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia: ubezpieczenie mienia i 
odpowiedzialności cywilnej Muzeum Historii Żydów Polskich. 

VI. Opis przedmiotu zamówienia dla części II zamówienia: ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków i podróży służbowych pracowników, wolontariuszy i 
gości Muzeum Historii Żydów Polskich. 

VII. Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, 
dotyczące części I i II zamówienia. 

VIII. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I 
i II zamówienia. 

IX. Procedura likwidacji szkód. 
 

3.3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

kod CPV: 66.51.00.00–8 – nazwa: Usługi ubezpieczeniowe 

4. Informacje ogólne  

4.1. Każdy z wykonawców przed złożeniem oferty może dokonać oglądu (lustracji) miejsc 
deklarowanych do ubezpieczenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Zapis powyższy  
w żadnym wypadku nie stanowi obowiązku wykonawcy do odbycia wizji w terenie. 
4.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem 
okoliczności opisanych w art. 93 ust. 4 ustawy. 
4.3. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.  
4.4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a wykonawcą 
w walutach obcych. 
4.5. Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert wariantowych.   
4.6. Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 
4.7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.   
4.8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
4.9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.   
4.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 
4.11. Zamawiający nie planuje organizowania zebrania wykonawców. 
4.12. Nie przeprowadzono dialogu technicznego, o którym mowa w przepisie art. 31a ust. 1 
ustawy.  
4.13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
Zamawiający nie ustanawia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części niniejszego zamówienia.  
4.14. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, zaś w przypadku podwykonawcy, na zasoby 
którego wykonawca powołuje się w trybie przepisu art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy, 
Zamawiający żąda również podania nazwy (firmy) tegoż podwykonawcy (podmiotu).   
4.15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.    
4.16. Zamawiający nie przewiduje w SIWZ wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 
ustawy.   
4.17. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.  
Zamawiający rezygnuje z zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia 
mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników 
stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw 
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członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

5. Informacja o ofertach częściowych  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć  
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty częściowe  
na wybrane lub wszystkie części zamówienia. Przy czym na jedną część zamówienia może 
złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający nie przewiduje 
dzielenia ustalonych w niniejszej specyfikacji części w trakcie procedury przetargowej,  
ani wydzielania z pakietów poszczególnych pozycji. 

6. Termin wykonania zamówienia 
6.1. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21 marca 
2015 r. 
6.2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem 
wykonania zamówienia,  

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 

7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące: 

7.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, 
zezwolenia lub licencji; 

7.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

7.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

7.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

7.2. Wykonawcy zobowiązani są również udokumentować, iż nie zachodzą wobec nich 
przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy (brak podstaw do wykluczenia) skutkujące 
wykluczeniem z postępowania. 

7.3. Warunek określony w podpunkcie 7.1.1. zostanie uznany za spełniony, jeżeli 
wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia 
działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na 
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o 
działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.) 
obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że 
wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia – tylko 
w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia. Natomiast ocena 
spełniania warunków określonych w podpunktach 7.1.2 do 7.1.4 oraz 7.2 zostanie dokonana 
według formuły „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w wymaganym 
oświadczeniu. 

7.4.  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia bądź zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż 
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą 
za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
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7.5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie żaden z 
wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 7.2, każdy z 
wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o 
której mowa w pkt 7.1.1. - przy czym zakres tych uprawnień musi obejmować łącznie cały 
przedmiot zamówienia określony w jego poszczególnych częściach; wspólnie lub odrębnie 
wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt 7.1.2 – 7.1.4. 

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dodatkowe 
dokumenty 

8.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie 
przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień 
składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw  
do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 
8.2. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 
tych warunków, a także oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania. 
8.3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu  
i specyfikacji, Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia następujących oświadczeń  
i dokumentów: 

8.3.1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do 
niniejszej specyfikacji; 
8.3.2. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji, tj. zezwolenie właściwego organu na 
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o 
działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.) 
obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, 
że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia 
– tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia. 

8.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 
Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 

8.4.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru 
stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej specyfikacji; 
8.4.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

8.5. W celu określenia przynależności bądź jej braku do grupy kapitałowej należy 
przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 
26 ust. 2d ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – w 
zależności od sytuacji wykonawcy – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do 
niniejszej specyfikacji. 
8.6. W przypadku wykonawców polegających na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia bądź zdolnościach finansowych  
lub ekonomicznych innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, oprócz dokumentów i oświadczeń wymaganych dla wykonawców, są oni 
zobowiązani:  

8.6.1. w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów, na których 
potencjał się powołują do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 
8.6.2. przedłożyć dokumenty i oświadczenia dotyczące tych podmiotów w zakresie 
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wymaganym dla wykonawcy, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia. 
8.7. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 

8.7.1. Każdy z wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia 
wymienione w pkt 8.3.2., 8.4.1., 8.4.2. i 8.5., a wspólnie lub odrębnie – oświadczenie 
wymienione w pkt 8.3.1. niniejszego rozdziału. 
8.7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są 
do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy zgodnie z art. 23 ustawy i do 
załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub w postaci kopii 
poświadczonej notarialnie wskazującego ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo 
musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Treść 
pełnomocnictwa musi rozstrzygać czy ustanowiony pełnomocnik jest uprawniony do 
reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
czy również do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnikiem 
tym będzie prowadzona wszelka korespondencja wiążąca dla wszystkich wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
8.7.3. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się 
o wykonanie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
8.7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań. 

8.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej: 

8.8.1. Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.4.2. składa dokument wystawiony 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto 
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
8.8.2. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 
8.8.1., zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się 
także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
8.8.3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania z wnioskiem udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 
dokumentu. 

8.9. Wymagane dokumenty i oświadczenia mogą mieć formę oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez wykonawcę. 
8.10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez wykonawcę lub te podmioty. 
8.11. Zamawiający może wymagać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie 
nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
8.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego (pełnomocnika 
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zamawiającego) z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,  
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 

9.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz 
informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem bądź pocztą elektroniczną: 
 pisemnie na adres pełnomocnika zamawiającego,  
 faksem na nr: (56) 658-42-61,  
 pocztą elektroniczną na adres: interbroker@interbroker.pl, przy czym wymaga się,  
aby e-mail zawierał „zeskanowaną” treść zapytania opatrzoną podpisem osoby uprawnionej 
(najlepiej w formacie PDF lub JPG), dodatkowo zaś w wersji umożliwiającej edycję. 
9.2. Jeżeli Zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 
zapytania lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 
wiadomości przez wykonawcę Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez 
zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawcę zostało  
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 
9.3. Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za 
wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich 
treścią. 
9.4. Na wniosek wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, udostępnioną na stronie internetowej. SIWZ można także odebrać 
w siedzibie pełnomocnika zamawiającego, w godzinach jego pracy. 
9.5.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
9.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.5 lub dotyczy 
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. 
9.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w pkt. 9.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 
wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia,  
bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: 
www.interbroker.pl 
9.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób 
zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej pod 
adresem: www.interbroker.pl 
9.9. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 
9.10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje 
o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. 
Przepis art. 38 ust. 4 a ustawy stosuje się odpowiednio. 
9.11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o 
którym mowa w art. 38 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
9.12. Osobą upoważnioną do udzielania informacji wykonawcom jest p. Michał 
Kożuchowski, pracownik pełnomocnika Zamawiającego, tel. (56) 658-42-70, e-mail: 
m.kozuchowski@interbroker.pl. 

file://SERWER-IB/podm.gospod/obsługiwane/Warszawa%20Muzeum%20Historii%20Żydów%20Polskich/2014/ZapytaniaOfertyAnalizy/Przetarg%20na%202015-2016/2.%20SIWZ/Projekty%20SIWZ/interbroker@interbroker.pl
http://www.interbroker.pl/
mailto:m.kozuchowski@interbroker.pl
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10. Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego umowy 

Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

11. Termin związania ofertą 

11.1. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni. 
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
11.3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

12. Opis sposobu przygotowywania ofert 

12.1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie części zamówienia  
lub na wybraną część zamówienia. W przypadku złożenia na daną część zamówienia więcej niż 
jednej oferty przez tego samego wykonawcę, wszystkie jego oferty zostaną odrzucone. 
12.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań i na cały zakres zamówienia 
określony w niniejszej SIWZ, odrębnie dla każdej części zamówienia. 
12.3. Ofertę należy opracować według wzoru załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz oferta). 
12.4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
12.5. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się  
na ofertę w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
12.6. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane 
odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. Oświadczenia i dokumenty należy 
złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.  
12.7. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę 
upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (reprezentantów zgodnie z odpisem 
KRS lub pełnomocnika), a w przypadku składania oferty wspólnej – przez pełnomocnika 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
12.8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby 
upoważnionej. 
12.9. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można 
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak nie jest czytelny lub nie zawiera 
pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób 
umożliwić odczytanie imienia i nazwiska podpisującego. 
12.10. Wykonawca, zgodnie z postanowieniami rozdziału 8 i 12 SIWZ, wraz z ofertą 
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

12.10.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie  
ze wzorem załącznika nr 3 do SIWZ; 
12.10.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem załącznika 
nr 3a do SIWZ; 
12.10.3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 
12.10.4. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o 
tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – w zależności od sytuacji wykonawcy 
– zgodnie ze wzorem załącznika nr 3b do SIWZ; 
12.10.5. zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej 
zgodnie z ustawą z dnia 22.05.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.) obejmującej przedmiot zamówienia lub 
zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność 
ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia – tylko w przypadku, jeżeli 
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wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia; 
12.10.6. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
12.10.7. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku,  
gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona  
do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. 

12.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi wykonawca. 
12.12. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i połączone w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. 
12.13. Nie później niż w terminie składania ofert wykonawca może zastrzec te informacje  

w ofercie, które nie mogą być udostępniane, ponieważ zawierają tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji  (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), pod warunkiem 
jednakże, że wykonawca wraz z zastrzeżeniem informacji wykaże, iż stanowią one tajemnicę 
przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki 
zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników do oferty  
i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki 
zastrzeżone”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 
ustawy. 

12.14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienie złożonej oferty 
tylko przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć 
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich samych zasad jak składana 
oferta tj. w kopercie, przy czym koperty te powinny być oznakowane napisem „ZMIANA”. 
Koperty te zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany. 

12.15. Wykonawca może wycofać się z postępowania przed upływem terminu składania ofert 
poprzez złożenie pisemnego zawiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperta 
taka zostanie otwarta w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą 
otwierane. 

12.16. Oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej 
kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, 
oznaczonej nazwą (firmą) i dokładnym adresem wykonawcy i zaadresowanej  
na Zamawiającego: 

Muzeum Historii Żydów Polskich  
ul. Anielewicza 6, 00-157 

Warszawa (sekretariat III piętro) 
 

Opakowanie oferty dodatkowo należy opisać następująco: 

„Oferta przetargowa na Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Historii Żydów Polskich – 
nie otwierać przed dniem 14 stycznia 2015 r., godz. 11.30.” 

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

13.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, osobiście lub pocztą na adres: 
 

Muzeum Historii Żydów Polskich  
ul. Anielewicza 6, 00-157 

Warszawa (sekretariat III piętro) 
 

13.2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa w dniu 14 stycznia 2015 r.,  
do godz. 11.00. 
13.3. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci wykonawcy niezwłocznie. 
13.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 stycznia 2015 r., o godz. 11.30, w siedzibie 
zamawiającego, w Sali konferencyjnej. 
13.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich 
składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. 

13.5.1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 
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przeznaczyć na sfinansowanie każdej części zamówienia. 
13.5.2. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy 
wykonawców,  
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

13.6. Informacje, o których mowa w pkt 13.5.1 i 13.5.2 przekazane zostaną niezwłocznie 
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

14. Opis sposobu obliczania ceny 

14.1. Cenę oferty należy obliczyć za pełen 12-miesięczny okres zamówienia i cały przedmiot 
zamówienia opisany w specyfikacji. 
14.2. Cena oferty winna zawierać wszystkie ewentualne zniżki i zwyżki, wynikające  
z zaoferowanych warunków wykonania zamówienia. 
14.3. Cenę oferty należy podać w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

15.1. Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia Zamawiający będzie się 
kierował następującymi kryteriami: 

15.1.1. Część I zamówienia: 
1) cena oferty - 80%  
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20% 

15.1.2. Część II zamówienia 
1) cena oferty - 90%  
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10% 

15.2. Opis kryteriów: 
15.2.1. Część I zamówienia 

15.2.1.1. Cena oferty 
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą 
ceną. Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena oferty” zostanie określona 
zgodnie ze wzorem: 

 

 Cena oferty najtańszej   
Cn = ------------------------------- × Kp × Wc 

 Cena oferty badanej   
gdzie: 
Cn – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena oferty” 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena oferty”= 80% 

15.2.1.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 

Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne 
fakultatywne”, zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej 
ofercie, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów, określonych przy 
poszczególnych klauzulach podanych poniżej w tabeli. Punkty „małe” za warunki 
pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) nie będą przyznawane. 
Maksymalną liczbę „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wykonawcy, 
który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie 
fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności 
od przyjętych klauzul i postanowień. 
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne 
postanowienia szczególnie fakultatywne” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 
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 Imp   
Pp = ------------------------------- × Kp × Wk 

 100 pkt   
 

gdzie: 
Pp – liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne 
postanowienia szczególnie fakultatywne”, 
Imp – liczba „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule 
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100, 
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia 
szczególne fakultatywne” = 20%. 
 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 
Liczba 

punktów  

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 5 punktów 

Zwiększenie do 50 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia limitu w ryzyku 
katastrofy budowlanej (limit odpowiedzialności wspólnie z ubezpieczeniem 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 

8 punktów 

Zwiększenie do 20 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia limitu w ryzyku 
aktów terroryzmu (limit odpowiedzialności wspólnie z ubezpieczeniem 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 

10 punktów 

Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy 
ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka 

5 punktów 

Przyjęcie podanej klauzuli przesiąkania 3 punkty 

Zwiększenie do kwoty 20 mln zł bezskładkowego limitu w klauzuli 
automatycznego pokrycia(limit odpowiedzialności wspólnie z ubezpieczeniem 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 

6 punktów 

Zniesienie franszyzy integralnej 8 punktów 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 5 punktów 

Zwiększenie do 50 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia limitu w ryzyku 
katastrofy budowlanej (limit odpowiedzialności wspólnie z ubezpieczeniem 
mienia od wszystkich ryzyk) 

6 punktów 

Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy 
ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka 

5 punktów 

Zwiększenie do kwoty 20 mln zł bezskładkowego limitu w klauzuli 
automatycznego pokrycia (limit wspólny z ubezpieczeniem mienia od 
wszystkich ryzyk) 

4 punkty 

Zniesienie udziału własnego 8 punktów 

Ubezpieczenie utraty zysku - zwiększonych kosztów działalności i strat finansowych 
powstałych wskutek przerw w działalności 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 1 punkt 

Zniesienie franszyzy redukcyjnej 3 punkty 

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 
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Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 2 punkty 

Zniesienie franszyzy redukcyjnej 3 punkty 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 3 punkty 

Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin 4 punkty 

Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych 10 punktów 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 1 punkt 

 

15.2.2. Część II zamówienia 
15.2.2.1. Cena oferty 
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. 
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze 
wzorem: 
  

 Cena oferty najtańszej   
Cn = ------------------------------- × Kp × Wc 

 Cena oferty badanej   
 

gdzie: 
Cn – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena” 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 90 
15.2.2.2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne 
fakultatywne”, zostanie dokonana na podstawie formularza zawartego w złożonej 
ofercie, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów, określonych przy 
poszczególnych klauzulach podanych poniżej w tabeli. Punkty „małe” za warunki 
pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) nie będą przyznawane. 
Maksymalną liczbę „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wykonawcy, 
który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie 
fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności 
od przyjętych klauzul i postanowień. 
Liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne 
postanowienia szczególnie fakultatywne” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 

                                                                  Imp   
Pp = ------------------------------- × Kp × Wk 

 100 pkt   
gdzie:  
Pp – liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne 
postanowienia szczególnie fakultatywne”, 
Imp – liczba „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule 
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100, 
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia 
szczególne fakultatywne” = 10%. 
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Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Ilość punktów 

Klauzule wspólne dla wszystkich ubezpieczeń części II zamówienia 

Przy doznaniu przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu 
przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia 
odpowiadającym dwukrotności doznanego uszczerbku na zdrowiu (progresywne 
ustalanie odszkodowania)  

80 pkt 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 20 pkt 

15.3. Wynik oceny ofert w poszczególnych częściach zamówienia 

Łączna liczba punktów oferty w każdej części zamówienia odrębnie stanowi sumę liczby 
punktów przyznawanych w kryterium „Cena oferty” (Cn) i liczby punktów przyznanych  
w kryterium „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne” (Pp). 
Oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów zostanie uznana w danej części 
zamówienia (odrębnie) za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie 
z uzyskaną łączną liczbę punktów. 

16. Badanie ofert, wezwania kierowane do wykonawców, wybór najkorzystniejszej oferty 

16.1. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Zamawiający wzywa wykonawców, którzy 
w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń 
i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 
albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, 
do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań 
określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania 
ofert. 
16.2. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 
16.3. Zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie 
w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 
5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki 
wykluczenia wykonawcy. 

16.3.1. Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, 
istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz 
przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. 
16.3.2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, 
który nie złożył wyjaśnień oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 
ust 2d ustawy. 

16.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym 
a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz - z zastrzeżeniem poprawiania  
przez zamawiającego omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy - dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 
16.5. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawi w ofercie  

16.5.1 oczywiste omyłki pisarskie,  
16.5.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 
16.5.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

16.6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i 
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budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, 
w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 
w szczególności w zakresie: 

16.6.1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 
do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679, z późn. zm.); 
16.6.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

16.7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. 
16.8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 i 2 oraz w art. 24b ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
16.9. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wykluczy z 
postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem 
postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, 
gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, 
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszeniu 
obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia 
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 
16.10. Zamawiający odrzuci oferty wykonawców, jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 89 
ust. 1 lub 90 ust. 3 ustawy. 
16.11. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszej specyfikacji. 
16.12. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie  
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
spośród tych ofert wybiera niższą cenę. 

16.13. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:    
16.13.1 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
16.13.2 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 
16.13.3 wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania  
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 
16.13.4 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

16.14. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 

16.14.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia 
postępowania przed upływem terminu składania ofert, 
16.14.2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

17.1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty 
Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

17.1.1. wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
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wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), 
siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
17.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, 
17.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
17.1.4.  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

17.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
o których mowa w punkcie 17.1.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 
17.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie 
zostanie przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane pisemnie, z zastrzeżeniem 
art. 183 ustawy. 
17.4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego  
przed upływem terminów, o których mowa w pkt.17.3, jeżeli: 

17.4.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 
złożono tylko jedną ofertę, albo 
17.4.2. w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty 
określone na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu 
przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

17.5. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, 
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać 
ofertę najkorzystniejszą wśród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa 
w art. 93 ust.1 ustawy. 
17.6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawienia umowy regulującej współpracę 
tych wykonawców. Umowa taka określać ma między innymi sposób reprezentowania 
wykonawców występujących wspólnie oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności poszczególnych 
wykonawców za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem, że umowa musi zawierać zapis 
o solidarnej odpowiedzialności wykonawców wobec zamawiającego. 
17.7. Podpisanie umowy nastąpi w trybie ustalonym między stronami. 
17.8. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca jest zobowiązany  
do wystawienia polis ubezpieczeniowych. 
17.9. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie 
poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, 
każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz 
zamawiającego – Inter-Broker Sp. z o.o. w Toruniu. Wykonawca zapłaci brokerowi 
ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 
17.10. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający 
zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli zawierający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach 

18.1. Zamawiający wskazuje istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego w załączniku nr 5 do 
specyfikacji. 
18.2. Możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określona została w 
załączniku nr 5 do specyfikacji. 
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19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 

19.1. Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy. Ze względu na 
obszerność przepisów prosi się wykonawców o dokładne zapoznanie się z przepisami 
zawartymi w ustawie, zwłaszcza art. 179-198 g ustawy.   
19.2.  Zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze:  

19.2.1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 
poz. 964),  
19.2.2.  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie 
wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41, poz. 238).  

19.3 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują wykonawcy, 
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy.  
19.4 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa  
w art. 154 pkt 5 ustawy.  

 

19.4 Informacja o naruszeniach ustawy  
19.4.1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 
niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na 
które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.  
19.4.2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności.  
19.4.3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z 
zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.  

19.5. Odwołanie  
19.5.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
19.5.2 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności:  

19.5.2.1 wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, lub 
zapytania o cenę;  
19.5.2.2. opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu,  
19.5.2.3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
19.5.2.4. odrzucenia oferty odwołującego.  

19.5.3. Odwołanie powinno zawierać:  
19.5.3.1. wskazanie czynności lub zaniechania zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy;  
19.5.3.2. zwięzłe przedstawienie zarzutów;  
19.5.3.3. określenie żądania;  
19.5.3.4 wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 
odwołania.  

19.5.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  
19.5.5. Odwołanie wnosi się na adres: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie 
Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa. 
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19.5.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu  
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.  
19.5.7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób.  
19.5.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej.  
19.5.9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert.  
19.5.10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  
19.5.11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na 
stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest 
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego.  
19.5.12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której 
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje.  
19.5.13. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w 
formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła 
się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  
19.5.14. Instytucję opozycji, odpowiedzi na odwołanie oraz sprzeciwu regulują 
szczegółowo przepisy ustawy w dziale VI.  

19.6. Skarga do sądu  
19.6.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.  
19.6.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 
jeżeli przepisy działu VI rozdziału 3 ustawy nie stanowią inaczej.  
19.6.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
zamieszkania zamawiającego.  
19.6.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz.1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

20. Wykaz załączników do niniejszej specyfikacji, stanowiących jej integralną część 

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dotyczący części I i II zamówienia 
Załącznik nr 2: Formularz „Oferta” 
Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których 
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mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Załącznik nr 3a: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Załącznik nr 3b: Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 26 ust. 2d  ustawy Prawo zamówień publicznych 
Załącznik nr 4: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania) 
Załącznik nr 5: Istotne postanowienia umowy. 

 
Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dotyczący części I i II 
zamówienia. 

Spis treści: 

I. Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia (wszystkich części  i określonych  
w nich ubezpieczeń). 

II. Podstawowe informacje o ubezpieczającym i zakresie jego działalności oraz o ubezpieczonych. 

III. Lokalizacje/miejsca ubezpieczenia. 

IV. Informacje o mieniu deklarowanym do ubezpieczenia – dane do oceny ryzyka. 

V. Część I zamówienia: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Historii Żydów 
Polskich. Zakres zamówienia obejmuje: 

 V.1.  Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

 V.2.  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

V.3.  Ubezpieczenie utraty zysku - zwiększonych kosztów działalności i strat finansowych 
powstałych wskutek przerw w działalności 

 V.4.  Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 

 V.5.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 V.6.  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości 

 V.7. Ubezpieczenia komunikacyjne – OC, AC, NNW, ZK i Assistance 

VI. Część II zamówienia: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i podróży 
służbowych pracowników, wolontariuszy i gości Muzeum Historii Żydów Polskich. Zakres 
zamówienia obejmuje: 

VI.1.  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszy 

VI.2.  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników 

VI.3.  Ubezpieczenie pracowników, współpracowników i gości (zaproszonych przez 
zamawiającego, podróżujących w jego interesie) podczas zagranicznych podróży 
służbowych 

VI.4.  Ubezpieczenie pracowników, współpracowników i gości (zaproszonych przez 
zamawiającego, podróżujących w jego interesie) podczas krajowych podróży 
służbowych 

VI.5.  Ubezpieczenie obcokrajowców (zaproszonych przez zamawiającego) podczas podróży 

VII. Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczące 
części I i II zamówienia. 

VIII. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I i II 
zamówienia. 

IX. Procedura likwidacji szkód. 
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I. Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia (wszystkich części  
i określonych w nich ubezpieczeń). 

1. Wykonawca wykonując usługę będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową wszystkie ryzyka  
i mienie wskazane w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na warunkach 
wyznaczonych treścią specyfikacji i zgodnych ze złożoną ofertą. Jednocześnie wykonawca 
gwarantuje niezmienność stawek i składek rocznych wynikających ze złożonej oferty przez cały 
okres wykonywania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. 

2. Wykonawca akceptuje treść oraz zakres klauzul i definicji podanych w załącznikach 
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

3. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień 
składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową  
w zakresie ryzyk określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie 
tylko w kwestiach nieuregulowanych w specyfikacji i umowie – oznacza to, że zapisy specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i umowy zawsze mają bezwzględne pierwszeństwo przed 
innymi ustaleniami i zapisami. Jeśli warunki stosowane przez wykonawcę nie przewidują 
wymaganego zakresu ochrony przyjmuje się, że zostanie on rozszerzony i dostosowany do 
wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w drodze postanowień szczególnych. 
Tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, 
które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

4. Przez cały okres wykonywania zamówienia wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych  
i szczególnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których udzielana będzie ochrona 
ubezpieczeniowa. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian kodeksu 
cywilnego, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz innych obowiązujących aktów 
prawnych w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia 
wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

5. Wykonawca akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku  
do ceny ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia  
oraz ilości ubezpieczonych osób. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty sum ubezpieczenia. Zaktualizowaną ilość i wartość 
przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów 
ubezpieczeniowych, złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. 

7. Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki według 
zasady „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną 
ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy. 

8. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia deklarowane do ubezpieczenia, 
stanowiące własność zamawiającego lub będące w jego posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie)  
na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. 

9. Zmiany przynależności ewidencyjnej majątku nie będą wpływać na ważność oferty w stosunku  
do tego mienia, o ile ryzyko utraty lub uszkodzenia tego mienia ponosić będzie zamawiający. Część 
mienia deklarowanego do ubezpieczenia – z uwagi na fakt, że nie stanowi własności 
zamawiającego – nie jest zawarta w prowadzonej przez niego ewidencji środków trwałych. 

10. Sumy ubezpieczenia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierają podatek 
VAT – o ile nie wskazano inaczej. Odszkodowanie będzie szacowane z uwzględnieniem 
obowiązujących cen, a więc wraz z podatkiem VAT. Wypłata odszkodowania nastąpi według 
wartości uwzględniającej podatek VAT (bez konieczności przedłożenia oryginału faktury), jeśli 
suma ubezpieczenia zawierała ww. podatek, a zamawiający nie będzie go odliczał. W przypadku 
zamiaru odliczenia podatku przez zamawiającego, odszkodowanie zostanie wypłacone  
bez podatku VAT. 

11. Określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sumy ubezpieczenia/ gwarancyjne  
i limity bądź podlimity odszkodowawcze (w tym określone w klauzulach) obowiązują w każdym 
12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, a także w pełnej wysokości w umowach zawieranych  
na okres krótszy od pełnego roku. 
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12. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia limitów bądź 
podlimitów odszkodowawczych innych albo dodatkowych niż określone w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia jest niedopuszczalne. 

13. W przypadku, gdy ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują odmowę  
lub ograniczenie wypłaty odszkodowania lub ograniczenie bądź zawieszenie ochrony 
ubezpieczeniowej z powodu niedopełnienia przez zamawiającego wymienionych w nich 
obowiązków, nie będą miały one zastosowania jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone winą 
umyślną lub nie miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar szkody. Powyższe stosuje się również 
do nieprzekazania lub przekazania z opóźnieniem wykonawcy istotnych informacji mających 
związek z umową ubezpieczenia. 

14. Ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa w przypadku zmiany formy prawnej zamawiającego i jego 
przekształcenia w inną jednostkę lub wydzielenia odrębnej jednostki. W sytuacji takiego 
przekształcenia zamawiający lub nowo powstały (wydzielony) podmiot winien wyrazić pisemnie 
wolę kontynuacji umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a wykonawca wyrazi zgodę na kontynuację 
umów ubezpieczenia lub odpowiednio na przeniesienie praw z umów na nowy podmiot, pod 
warunkiem, że działający w nowej formie prawnej zamawiający lub nowy podmiot będzie 
posiadał analogiczny lub zbliżony profil działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie 
zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe. W przypadku braku pisemnego 
potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa wygasła z dniem zmiany formy 
prawnej zamawiającego lub wydzielenia odrębnego podmiotu, a wykonawca dokona zwrotu 
składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z Kodeksem cywilnym i zasadami 
określonymi w umowie na wykonanie zamówienia. 

15. W przypadku powstania szkody jej likwidacja będzie się odbywać zgodnie z procedurą likwidacji 
szkód wskazaną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W szczególności wykonawca 
wskaże osoby dedykowane do obsługi procesu likwidacji szkód zgłoszonych z umów 
ubezpieczenia zawartych przez zamawiającego.  

16. Statut wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych musi 
przewidywać, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby niebędące członkami 
towarzystwa. Zawarcie umów ubezpieczenia nie będzie się wiązało z uzyskaniem przez 
zamawiającego członkostwa w towarzystwie i do wnoszenia opłaty członkowskiej, a w 
szczególności - ze zobowiązaniem zamawiającego do udziału w pokrywaniu straty. 

17. Informacja o brokerze ubezpieczeniowym. 

W przygotowaniu programu ubezpieczeniowego (szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia), 
doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia 
umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń zamawiającego uczestniczy  
i pośredniczy broker ubezpieczeniowy, Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Wykonawca 
wynagradza prowizyjnie Inter-Broker Sp. z o.o. według stawek zwyczajowo przyjętych dla firm 
brokerskich przez cały okres obowiązywania umowy na wykonanie zamówienia wynikający ze 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

18. Klauzula praw autorskich. 

Inter-Broker Sp. z o.o. informuje, że program ubezpieczeniowy zawarty w niniejszym dokumencie 
stanowi utwór w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U.  1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Autorskie prawa majątkowe do niniejszego dokumentu 
przysługują spółce Inter-Broker, która ma prawo dysponowania nimi na wszelkich polach 
eksploatacji. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja bądź modyfikacja materiałów objętych niniejszym 
dokumentem, w wersji elektronicznej, w postaci drukowanych materiałów, bądź w jakiejkolwiek 
innej formie, a także użycie przedmiotowego dokumentu w całości lub jakiejkolwiek jego części 
bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Inter-Broker Sp. z o.o. jest surowo zabronione. Powyższe 
nie dotyczy pracy z niniejszym dokumentem związanej z przygotowaniem oferty przetargowej.
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II. Podstawowe informacje o ubezpieczającym i zakresie jego działalności oraz  
o ubezpieczonych. 

1. Podstawowe informacje 

Muzeum Historii Żydów Polskich 
ul. Anielewicza 6 
00-157 Warszawa 
NIP 525-234-77-28 
Regon 140313762 
 
Zatrudnienie: 150 osób (stan zatrudnienia jest zmienny w czasie) 
Obrót za rok 2013 wynosi 16,5 mln zł 
Obrót za rok 2014 rok wynosi 25 mln zł 
Obrót planowany na 2015  rok wynosi 30 mln zł 
Obrót planowany na 2016  rok wynosi 30 mln zł 
 Muzeum wpisane jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014. 

2. Opis prowadzonej działalności 

2.1. Przedmiotem działalności Muzeum jest ukazanie dziejów Żydów na historycznych terenach 
Rzeczpospolitej Polskiej, w tym na terenie Warszawy. W tym celu Muzeum w szczególności: 
 gromadzi zabytki związane z tradycją i kulturą żydowską, 
 kataloguje i opracowuje zgromadzone zabytki, zabezpiecza i konserwuje muzealia, 
 udostępnia zgromadzone zbiory szerokiej publiczności w kraju i zagranicą, 
 udostępnia zgromadzone zbiory szerokiej publiczności z kraju i z zagranicy poprzez 

prowadzenie działalności wystawienniczej, w szczególności przez stworzenie ekspozycji 
stałej,  

 organizuje koncerty, przedstawienia, pokazy filmowe i multimedialne, 
 opracowuje, publikuje i rozpowszechnia wydawnictwa z zakresu swojej działalności, 
 organizuje lub współorganizuje spotkania, zjazdy i konferencje związane z zakresem swojej 

działalności, 
 organizuje programy rezydencji artystycznych, 
 organizuje wydarzenia w plenerze, wycieczki rowerowe (np. śladami historii), 
 prowadzi inną działalność kulturalną, edukacyjną, badawczą, wystawienniczą, filmową  

(w tym produkcja filmowa, kręcenie filmów) poświęconą prezentacji historii i kultury 
żydowskiej, a także jej związkom z historią i kulturą polską i europejską. 

Realizując swoje zadania Muzeum przewiduje, że w ciągu roku zorganizuje: 
a) Festiwale, koncerty, spektakle, pokazy filmowe: ok. 90 planowanych w roku 2015, część z 

tych wydarzeń odbywa się w plenerze 
b) Konferencje, seminaria, spotkania, debaty, wykłady: ok. 100 
c) Wystawy czasowe: znana na dzień opracowania szczegółowego opisy przedmiotu 

zamówienia liczba wystaw czasowych to trzy wystawy według listy jn.  
1. Wystawa "Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice" - 16.04-25.06.2015 - wystawa 
fotograficzna we współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci Holokaustu,  
2. Wystawa "Roman Vishniac, od Berlina 1920 do Nowego Jorku 1975"  
3. Wystawa "Amulety żydowskie z kolekcji Williama Grossa" 

Liczba wystaw czasowych w okresie realizacji zamówienia może ulec zwiększeniu lub 
zmniejszeniu. 

d) Warsztaty i zajęcia edukacyjne (poza bieżącą działalnością edukacyjną ): ok. 75 
e) Rezydencje, konkursy: ok. 6 
f) Wydarzenia specjalne (obchody, święta, akcje społeczne, itp.): ok. 62 
g) imprezy komercyjne (wynajem powierzchni), maksymalnie 100 dni w skali 12 miesięcy  

Ilość osób: maks. 600 na jedną imprezę; charakter: wewnątrz, przede wszystkim: bankiety, 
konferencje. Najemcy posiadają swoje ubezpieczenie OC od prowadzenia działalności 
gospodarczej. Zapis w umowach: „Najemca powinien posiadać przez cały czas trwania Umowy 
aktualną polisę ubezpieczeniową OC, obejmującą odpowiedzialność wynikającą z postanowień 
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wystawioną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do kwoty co najmniej 200.000,00 
PLN”.  

 

2.2. Realizacja grantu norweskiego  

Program „Muzeum na kółkach”. 
W ramach grantu norweskiego organizowany będzie również program pn. „Muzeum na 
kółkach”. 
Wskazane wyżej „Muzeum na kółkach” od strony materialnej to dwa złączone kontenery 
wystawiennicze, które będą podróżowały przez 22 miasta w 2015 r. i 4 miasta w 2016 w 
ramach propagowania na terenie całej Polski wiedzy o żydowskim dziedzictwie 
kulturowym. 
Kontener będzie zawierał meble, sprzęt elektroniczny (komputer, 2 monitory LCD), itp.  
Kontener będzie zabezpieczony żaluzjami antywłamaniowymi oraz będzie zamykany, a 
także  nadzorowany. Wartość szacunkowa wynajmowanych kontenerów to 30 000 brutto, 
wartość wystawy to 160 000 zł brutto. Celem wystawy jest edukowanie o wielowiekowym 
współistnieniu kultur polskiej i żydowskiej, przedstawienie i wyjaśnienie zagadnień 
związanych z tradycjami oraz życiem codziennym Żydów na ziemiach polskich przez 
stulecia. 
 

2.3. Realizacja innych inicjatyw mieszczących się w profilu działalności Muzeum. 

2.4. Ubezpieczeni. 

W ramach zawartych umów ubezpieczenia ubezpieczonym będzie zamawiający oraz m. st. 
Warszawa i Skarb Państwa (w odniesieniu do nieruchomości), a także osoby trzecie, które  
na podstawie odpowiednich umów przekazały zamawiającemu swoje mienie i zobligowały  
go do jego ubezpieczenia. 
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III. Lokalizacje/miejsca ubezpieczenia. 

Siedziba Muzeum Historii Żydów Polskich 
ul. Mordechaja Anielewicza 6 
00-157 Warszawa 
 
oraz lokal przy Pl. Grzybowskim 2, 00-109 Warszawa oraz wszystkie miejsca prowadzonej 
działalności, w tym miejsca wystaw i imprez plenerowych oraz lokalizacje projektu „Muzeum na 
kółkach” opisane w pkt. II ppkt. 2.2. . 

IV. Informacje o mieniu deklarowanym do ubezpieczenia – dane do oceny ryzyka. 

Charakterystyka pożarowo – techniczna 

Nazwa i  lokalizacja obiektu  
Siedziba Muzeum Historii Żydów Polskich 
ul. Mordechaja Anielewicza 6 
00-157 Warszawa 
 
Właściciel obiektu: współwłasność m.st. Warszawy i Skarbu Państwa (po 50%) - Muzeum dysponuje 
prawem użytkowania nieruchomością na okres 99 lat 
 
Zarządca i użytkownik obiektu:  
Muzeum Historii Żydów Polskich 
ul. Anielewicza 6 
00-157 Warszaw 
 
Opis budynku 
Budynek znajduje się na działce ewidencyjnej nr 31/3 w obrębie 5-01-05 w Dzielnicy Śródmieście.  
Działka zlokalizowana jest  na  skwerze ograniczonym ulicami Anielewicza, Zamenhofa, 
Lewartowskiego, Karmelicką, w sąsiedztwie pomnika Bohaterów Getta. 

W skład budynku wchodzą m.in.: 
Drogi  
Zieleń 
Przekładka sieci energetycznej wraz z rozbiórką starej sieci 15 Kv           
Przekładka sieci kanalizacyjnej IV klasy                                             
Konstrukcja żelbetowa i stalowa                                                       
Roboty wykończeniowe                                                                    
Urządzenia dźwigowe                                                                        
Instalacje elektryczne                                                                         
Instalacje teletechniczne                                                                    
System audio-video                                                                            
Przyłącze telekomunikacyjne                                                                  
Instalacja wod-kan                                                                              
Instalacja ogrzewania i chłodzenia                                                       
Węzeł cieplny                                                                                      
Instalacja wody letniej                                                                             
Instalacja tryskaczowa                                                                        
Wentylacja i klimatyzacja                                                                   
Instalacja gazowa                                                                                   
Przyłącze wodociągowe                                                                           
Przyłącze kanalizacyjne                                                                     
Przyłącze gazowe                                                                                  
Przyłącze cieplne 2xDn 100                                                                    
System automatycznego nawadniania zieleni                                           
Zagospodarowanie terenu                                                                    
Ściana krzywoliniowa  
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Powierzchnia 

a) Powierzchnia całkowita  –   18 368,21 m² 
 część nadziemna        –   10 733,22 m² 

b) Powierzchnia netto   –   16 005,51 m² 
 część nadziemna           –     9 088,41 m² 

 - poziom 0         3 494,40 m² 
 - poziom +1         2 266, 39 m² 
 - poziom +2         1 869,36 m² 
 - poziom +3         1 458,26 m² 

 część podziemna           –    6 917,10 m² 
  - poziom – 2         5 893,66 m² 
  - poziom – 1          1 023,44 m² 

c) Kubatura brutto   –     123 267,00 m² 
 
d) Ilość kondygnacji:  

- podziemne 1 
- sutereny  1 
- nadziemne 4 

e) Wysokość budynku  –  21,15 m 
f) Długość budynku   –  67,20 m 

Obiekt wyposażony jest we wszystkie niezbędne systemy i urządzenia. Między innymi są to: 

a) instalacja ciepłej i zimnej wody użytkowej; 
b) instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej;  
c) wentylacja mechaniczna nawiewno -wyciągowa;  
d) wentylacja oddymiające w części pomieszczeń;  
e) klimatyzacja i ogrzewanie; 
f) instalacja elektryczna zasilająca i oświetleniowa;  
g) instalacja odgromowa; 
h) sieć strukturalna i telefoniczna; 
i) instalacja kontroli dostępu i dozoru bezpieczeństwa (SSWN, CCTV); 
j) instalacja centralnego nagłośnienia;  
k) instalacja sygnalizacji alarmu pożaru;  
l) instalacja wideodomofonowa; 
m) instalacja BMS; 
n) wyposażenie audiowizualne sal. 

Budynek Muzeum składa się z dwóch części oddylatowanych od siebie w osi 8. Pierwszą część stanowi 
główny budynek muzeum o wymiarach 67,30 x 67,30 m; posiada on cztery kondygnacje nadziemne  
i jedną podziemną (na fragmencie dwie) i w żelbetowej konstrukcji szkieletowej z wyjątkiem 
konstrukcji dachów, które na 2/3 powierzchni stanowią konstrukcję stalową. Druga część budynku  
to część techniczna składająca się tylko z jednej kondygnacji podziemnej o wymiarach 67,30 x 41,70 m. 
Budynek posadowiony bezpośrednio na płycie fundamentowej. 
Posadowienie obydwu części budynku na płycie z betonu wodoszczelnego grubości 0,80  
i 0,60 m. Płyta fundamentowa z powodu posadowienia budynku poniżej poziomu wody gruntowej 
izolowana matą bentonitową. Złącze płyty fundamentowej ze ścianą zewnętrzną oraz przerwy 
technologiczne w płycie uszczelnione są jednocześnie przy pomocy węży iniekcyjnych i taśm 
bentonitowych. 

Konstrukcja nośna ścian 

Ściany szkieletowe w konstrukcji stalowej. Konstrukcja ścian jest podporą dla wszystkich stropów. 
Szkielet z profili rurowych walcowanych ze stali. 

Zabezpieczenie ppoż. stali 

- dźwigary dachowe, krzywa ściana; elementy konstrukcji głównej budynku – natrysk 30 mm 
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- pozostałe elementy konstrukcji stalowej – powłoki malarskie 

Zabezpieczenie antykorozyjne stali 

- dźwigary dachowe, konstrukcja krzywej ściany – powłoki malarskie 
- pozostałe elementy konstrukcji stalowej – powłoki malarskie. 

Prefabrykaty stanowiące warstwę wykończeniową ścian to cienkościenne łupiny z betonu 
wykonywane z użyciem mieszanki betonowej zbrojonej włóknem szklanym. 
Konstrukcję klatek schodowych zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne. Klatki schodowe są 
zawieszone na systemowych elementach tłumiących drgania tzw. „TRONSOLACH” 
Sztywność przestrzenną budynku zapewniają trzony żelbetowe, stanowiące obudowę szybów 
dźwigowych i klatek schodowych, połączone w przestrzenny układ ramowy ze słupami powiązanymi 
płytami stropowymi. 
Budynek posiada ścianę zewnętrzną w formie „podwójnej skóry”. Szklana elewacja w postaci wąskich, 
pionowych tafli szkła ustawionych ukośnie, jest mocowana do konstrukcji żelbetowej budynku 
poprzez lekką konstrukcję stalową wykonaną z ocynkowanych stalowych rur kwadratowych. 

Klasa odporności ogniowej  

Ze względu na wysokość i przeznaczenie budynek wykonany w klasie „C” odporności pożarowej 
(złagodzenie wymagań z uwagi na wykonanie instalacji tryskaczowej). Wymaganą klasę odporności 
ogniowej elementów budynku przedstawia poniższa tabela.  
 

Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 Główna 
konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 
dachu 

 
Strop 

 

Ściana 
zewnętrzna 

Ściana 
wewnętrzna 

Przykrycie 
dachu 

C R 120 R 120 REI 602) EI 30 1) EI 15 E 15 
 
1) dotyczy pasa międzykondygnacyjnego o minimalnej szerokości 0,8 m 
 
Klasa odporności ogniowej schodów – 60 min (R 60), 
Klasa odporności ogniowej ścian stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe-120 min (REI 120). 
Klasa odporności ogniowej drzwi w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych-60 min(EI 60) 
Klasa odporności ogniowej pionowych pasów o szerokości min. 2 m rozdzielających strefy pożarowe – 
60 min (EI 60) 
Klasa odporności ogniowej obudowy szachtów instalacyjnych – 120 min. (EI 120) 
Klasa odporności ogniowej obudowy klatek schodowych w  – 60 min (REI 60) 
Klasa odporności ogniowej drzwi do klatek schodowych i przedsionków klatek schodowych  –30 min 
(EI 30), 
Klasa odporności ogniowej ścian działowych stanowiących obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych  
–15 min (EI 15) 
Elementy budynku nie będą rozprzestrzeniać ognia. 

Opis elewacji budynku  

Bazą jest szkło flotacyjne które zostało podane termicznemu hartowaniu ESG i testowi HST lub 
laminowaniu VSG folią z PVB o minimalnej grubości 0, 76 mm i szyby te mogą występować w postaci 
szyb pojedynczych lub zespolonych w różnych konfiguracjach. 
Przyjęto, że dolne warstwy szyb zespolonych (świetliki – dachowe), inne elementy poziome  
i wychylone ponad 10º od pionu wykonano ze szkła laminowanego jak też szkło laminowane 
zastosowano od wewnątrz a hartowane od zewnątrz budynku (wyjątek okno O-4, O-6). 
Rozwiązania powyższe miały dbać o bezpieczeństwo przebywających w budynku ludzi. 
W szybach O-4, O-6, O-7, O-9, O-10, O-11, SK-1, SK-2, SK-8, SK-9, SK-11, SK-12, SK-13, SK-14, SK-15, 
SK-19, SK-20 parteru budynku + 2,80m zastosowano szyby zespolone w klasie P4A (szyby ochronne  
o zwiększonej odporności na włamanie) 
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Szyby O-4 i O-6 zastosowano o odporności ogniowej EI 30. 
Szyby z nadrukiem ZIG-ZAG grubość 10mm hartowane podstawowe środkowe 1690 mm, skrajne 
górne 1800 mm a dolne 1910 mm i szerokość stała 440 mm mocowane w systemie rotul. 
Ze względu na bardzo skomplikowany charakter pracy ściany szklanej szyby są mocowane za pomocą 
systemu rotul i miedzy szybami znajduje się wypełnienie silikonem. 
Szyby w SK-14  mocowane są za pomocą napawanych trzpieni i wkręconych weń systemowych 
mocowań utrzymujących szyby i jest to wypełnione silikonem. 
Szyby w SK-11 mocowane jak wyżej; osłona styków za pomocą listwy maskującej. 
Pozostałe szyby mocowane w ramach i styki osłonięte za pomocą listew maskujących. Mocowanie jest 
w dwóch systemach; jeden to ALUPROF okna O-1, O-2, O-3, O-8,  O-4, 0-6,  SK-16, SK- 18 oraz okna 
pozostałe w systemie JANSEN. 
  
Wymiary okien ze względu na różnorodność znajdują się w projekcie i są podzielone  
na podstawowe i domiarowe / wynikowe / indywidualne. Powyżej podano wymiary szyb masowych  
z nadrukiem dla szyb podstawowych. 
  
1. Fasada profilowana „zig-zag” konstrukcja stalowa ocynkowana, panele z blachy miedzianej 
patynowanej, szkło hartowane 10 mm, pomosty technologiczne – typ FP. 
a) Konstrukcja stalowa ocynkowana: ramy pionowe w rozstawie 2,25 m, słupy z profili zamkniętych – 
„słup wewnętrzny” mocowany do ściany kotwami rozporowymi, rygle z profili zamkniętych w module 
3,42m – 7,96 kg/m². 
b) Konstrukcja stalowa ocynkowana: belki w kształcie zig-zag – spawane z odcinków rur 
prostokątnych w rozstawie 1,71 m mocowane do zewnętrznego słupka ramy pionowej -7,43 kg/m². 
c) Osłona dolna - panele z blachy miedzianej patynowanej perforowanej grubości 1,0 mm na ruszcie 
stalowym. 
d) Szyby pojedyncze grubości 10mm hartowane, mocowane punktowo, wymiary modułów 0,44x1,71, 
0,44x1,98 i 0,44x3,42 (przejrzyste i w 3-ch typach nadruków) – 0,97 m²/1m² elewacji. 
e) Panele w modułach 0,22x1,71 i 0,22x1,89 z blachy miedzianej patynowanej i perforowanej grubości 
1 mm (0,49 m²/1m² elewacji). 
f) Pomosty technologiczne: kraty ze stali ocynkowanej wysokość  50 mm o wymiarach modułowych 
0,70x2,25 m mocowane do rygli ram pionowych (0,21m² pow. pomostu 1m² elewacji). 
 
2. Elewacja z blachy falistej miedzianej na ścianie, z podkonstrukcją stalową i ociepleniem  
z wełny mineralnej 100 kg/m3, grub. 15 cm – typ FS. 
a) Podkonstrukcja nośna – ruszt z profili stalowych zamkniętych i „omega”. 
b) Izolacja termiczna z wełny mineralnej hydrofobizowanej o gęstości 100kg/m³, grubość 150 mm. 
c) Okładzina z blachy falistej miedzianej, patynowanej grub. 1mm. 
d) Obudowa attyki z blachy miedzianej patynowanej, grub. 1 mm, z ociepleniem z wełny mineralnej 
twardej. 
e) Konstrukcja z profili ze stali nierdzewnej systemu słupowo-ryglowego z listwą dociskową ze stali 
nierdzewnej, profile obłożone blachą miedzianą patynową. Szklenie: zestaw z szybą niskoemisyjną 10 
ESG/16A/44,4 – typ SK-19, SK-20. 
f) Elewacja z płyt z blachy miedzianej – typ FC-01. 
3. Ślusarka aluminiowa okienna zewnętrzna 
4. Osłony żaluzjowe otworów 
5. Drzwi obrotowe 

Opis zagospodarowania terenu wokół Muzeum Historii Żydów Polskich 

1. Maszty flagowe (4 szt.) aluminiowe stożkowe Fi 145/60mm, h=12 m  
2. Słupki hydrauliczne (12 szt.)  
3. Słupki kamer (16 szt.)  
4. Stojaki na rowery (6 szt.)  
5. Kosze na śmieci (16 szt.): stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5 m³, uszczelnienie  
w technologii Deitermanna, gruntowanie Eurolan 3K, kosze z popielniczką z blachy stalowej gr 3 mm 
ocynkowanej ogniowo i lakierowanej lakierem do metalu  
6. Ławki nr „4” (7 szt.), „5” (3 szt.) i „6” (3 szt.) fundamentowe żelbetonowe, prostokątne, szerokość 
do 0,6 m, zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
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żebrowane Fi do 7 mm  
7. Ławki fundamentowe żelbetowe (2 szt) , prostokątne, szerokość do 0,6mm, zbrojenie konstrukcji 
żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane Fi do 7 mm, ołacenie 
połaci dachowych łatami 38x50 mm w rozstawie do 16 cm – siedziska z drewna tekowego, 
konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 10 kg – konstrukcja pod siedziska drewniane.  
Elementy małej architektury: murki betonowe, ławki betonowe wokół parkingu, stojaki rowerowe 
są  związane w sposób stały związane z podłożem, są stabilne i bezpieczne.  

Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Strefy pożarowe oddzielone ścianami i stropami oddzieleń przeciwpożarowych.  
Według projektu, obiekt podzielony jest na 10 stref pożarowych: 
S1 - Wystawa stała w części podziemnej, parter, część powierzchni na pierwszym piętrze i łączniki  
w pasażu 
S2 – Część warsztatowo-magazynowa na kondygnacji podziemnej 
S3 – Pozostała część budynku na kondygnacji podziemnej (sklepy) 
S4 -  Audytorium wraz z korytarzem prowadzącym do drugiej klatki schodowej 
S5 – Kondygnacje biurowe, centrum edukacyjnego 
S6 – Wydzielone od innych pomieszczeń ścianami REI 120 pomieszczenia techniczne na różnych 
poziomach (pompownia tryskaczowa, węzeł cieplny, rozdzielnia NN i SN, stacja trafo, rozdzielnia ppoż, 
pomieszczenie  agregatu prądotwórczego, wentylatornia +2 i +3, pompownia 1 i 2 
S7 – Pomieszczenia magazynowe i konserwacji na poziomie +2 
S8 -  Przestrzeń dostaw na poziomie antresoli kondygnacji podziemnej 
S9 – Klatki schodowe (wydzielone ścianami w klasie REI 60 i zamykane drzwiami EI 30 
S10 – Pomieszczenia elektryczne 1, sterownia 1, 2, 3, BMS, pomieszczenie CSP, ochrona, serwerownia  

1. Instalacja przeciwpożarowa 

1) Hydranty wewnętrzne 25 

Na wszystkich kondygnacjach nadziemnych i kondygnacji podziemnej w części zakwalifikowanej do 
kategorii zagrożenia ludzi ZL hydranty 25  

2) Hydranty 52 

Na kondygnacji podziemnej w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii PM hydranty 52 
wyposażone w prądownicę i wąż o długości 20 m. Szafki hydrantowe zlokalizowane przy klatkach 
schodowych i w pobliżu wyjść ewakuacyjnych. Instalacja wykonana z rur stalowych. 

2. Instalacja tryskaczowa 

1) Dane ogólne instalacji  
Instalacja tryskaczowa rodzaju wodnego i rodzaju powietrznego. Urządzenie tryskaczowe rodzaju 
powietrznego w rejonach, w których istnieje niebezpieczeństwo zamarzania wody w rurociągach 
(korytarz k.G.02.09 na poziomie -2). W pozostałych częściach obiektu urządzenie tryskaczowe rodzaju 
wodnego. Urządzenie tryskaczowe klasy 1. 

2) Zakres ochrony urządzeniem tryskaczowym  

Otryskaczowanie dla wszystkich pomieszczeń, z wyjątkiem:  
- pomieszczeń chronionych przez inne automatyczne urządzenia gaśnicze zaprojektowane zgodnie  
z wytycznymi VdS,  
- pomieszczeń o powierzchni podłogi do 20m2, w których znajdują się wyłącznie urządzenia 
telekomunikacyjne,  
- wydzielonych pożarowo pomieszczeń technicznych utrzymania ruchu (pomieszczeń wentylatorni, 
kotłowni, pom. agregatów chłodniczych, maszynowni dźwigów, pom. rozdziału wody i pary wodnej, 
magazynów oleju opałowego) o powierzchni podłogi do 150 m2,  
- przestrzeni pośrednich między niepalnymi stropami i niepalnymi sufitami podwieszonymi  
(oraz niepalnymi stropami i niepalnymi podłogami podniesionymi) < 0,8m, pod warunkiem,  
że w przestrzeniach nie znajdują się materiały łatwopalne, a materiały trudnozapalne (kable 
elektryczne) występują tylko w takiej ilości, że obciążenie ogniowe nie przekracza 12,6 MJ/m2,  
a w częściach przestrzeni, w których umiejscowione zostało masowanie przewodów obciążenie 
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ogniowe nie przekracza 335 MJ na każdą powierzchnię o wymiarach 4x4 m. Przy czym zakłada się,  
że mocowanie sufitu zachowuje wymaganą wytrzymałość także w przypadku pożaru, a przejścia 
pionowych szybów kablowych uszczelnione są materiałami niepalnymi. W przypadku, gdy ww. 
przestrzenie między stropami a sufitami (lub podłogami) mają wysokość mniejszą niż 300mm i nie 
spełniają podanych wyżej wymagań, to podzielone zostaną za pomocą przegród budowlanych  
na sektory o powierzchni do 100 m2.  
- wydzielonych pożarowo pomieszczeń z urządzeniami elektromagnetycznymi (rozdzielnie 
elektromagnetyczne niskiego i wysokiego napięcia, stacje transformatorowe, akumulatornie, 
pomieszczenia agregatu prądotwórczego, centrali telefonicznych) o powierzchni podłogi do 60m2.  
- pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wykonanych z materiałów niepalnych, pod warunkiem,  
że nie ma w nich składowania materiałów palnych.  
- wydzielonych pożarowo klatek schodowych, w których nie są składowane materiały palne  
- pionowych, wydzielonych pożarowo szybów, w których nie ma materiałów palnych  
- pomieszczeń chłodni (temperatury poniżej 0°C), o powierzchni podłogi do 20m2 

3) Parametry urządzenia tryskaczowego 

3.1 Zagrożenie pożarowe w obiekcie 

Rodzaj powierzchni  Zagrożenie Pożarowe  

pomieszczenia biurowe, restauracja, biblioteka, sale szkoleniowe,  OH1  
pomieszczenia wystawowe muzeum  OH2  
pomieszczenia techniczne, usługowe, sklepy, magazyn 
eksponatów, magazyn biblioteki  

OH3  

sale projekcyjne, audytorium  OH4  

3.2 Parametry urządzenia wg zagrożenia pożarowego (system wodny; intensywność 5,0 
mm/min; czas działania 40 min.; pow. chroniona przez tryskacz 12m2, max. odległość między 
tryskaczami do 4 m, max. odległość tryskacza od stropów/dachów niepalnych 450 mm. 

Zagrożenie pożarowe OH1 - powierzchnia obliczeniowa: 72m2 
Zagrożenie pożarowe OH2 - powierzchnia obliczeniowa: 144m2 
Zagrożenie pożarowe OH3 - powierzchnia obliczeniowa: 216m2 
Zagrożenie pożarowe OH4 - powierzchnia obliczeniowa: 360m2 

3.3 Zasilanie i źródła wody  

Zasilanie wodą rodzaju 3, urządzenie tryskaczowe klasy I:  
- jedno niewyczerpywalne źródło wody – jeden zbiornik wody o pojemności użytecznej 130m3 i jedno 
urządzenie pompowe z silnikiem elektrycznym  
- jedno wyczerpywalne źródło wody – zbiornik hydroforowy o pojemności 25m3, objętość wody 15m3  
Zasilanie zbiornika wody z sieci wodociągowej zewnętrznej poprzez zawór pływakowy DN80  
o działaniu samoczynnym.  

3.4 Zasilanie energią elektryczną  

Pompa zasilona sprzed głównego wyłącznika prądu przez dwa niezależne źródła energii.  
Jako niezależne źródła energii - sieć energetyczną miejska i agregat prądotwórczy. Tablica elektryczna 
pompy wspomagającej jockey zespolona jest z tablicą pompy pożarowej głównej.  

3.5 System kontroli  

Kontrola samoczynna sygnałów pożarowych i stanów niewłaściwych urządzenia tryskaczowego. 
Sygnały niewłaściwych stanów technicznych będą wyprowadzone do centralki sygnałów technicznych 
w pompowni. 

4) Pompownia tryskaczowa  

4.1 Pomieszczenie pompowni  

Pompownia tryskaczowa zlokalizowana na kondygnacji podziemnej -2. Drzwi do pompowni otwierane 
na zewnątrz, pożarowe, samozamykające, o odporności ogniowej 60 min.  

W pompowni zamontowano:  

- 1 pompę tryskaczową i 1 pompę uzupełniającą jockey ze wspólną tablicą sterującą  
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- aparaturę kontrolno-pomiarową i sterującą  
- 1 zbiornik hydroforowy  
- jedną sprężarkę powietrza wspólną dla hydroforu i zaworu kontrolno-alarmowego suchego  

Wyposażenie pompowni:  

- oświetlenie podstawowe, awaryjne i bezpieczeństwa  
- wentylacja naturalna nawiewowa i mechaniczna wyciągowa  
- ogrzewanie do zapewnienia temperatury min. +4°C.  
- kratki ściekowe przy spuście wody ze zbiornika i przy pompach tryskaczowych  

4.2 Zasilanie wodą  

Zasilanie wodą zbiornika z sieci wodociągowej zewnętrznej rurociągiem o średnicy DN80mm.  

4.3 Zbiornik wody pożarowej  

Zbiornik o konstrukcji żelbetowej wg projektu konstrukcyjnego. 

4.4 Pompy tryskaczowe i pompa uzupełniająca  

Pompa tryskaczowa z napędem elektrycznym, pozioma, zamocowana na fundamencie,  
z tablicą kontrolno-sterującą, o charakterystyce:  
- Wydatek Q=3080 l/min  
- Wysokość podnoszenia H=89,0m  
- Moc P=75kW 
Pompa jockey:  
Pompę uzupełniająca - jockey, pionową, ze wspólną tablicą kontrolno-sterującą (z pompą główną)  
o charakterystyce:  
- Wydatek Q=100l/min  
- Wysokość podnoszenia H=72m  
- Moc P=2,2 kW 

4.5 Zbiornik hydroforowy  

Zbiornik hydroforowy zlokalizowany w pomieszczeniu pompowni pożarowej. Pojemność wodna 
zbiornika hydroforowego 15m3, pojemność całkowita hydroforu 25m3.  

4.6 Otryskaczowanie pompowni tryskaczowej  

W pompowni tryskaczowej tryskacze DN 15 (1/2”) K80, 68°C. Instalacja tryskaczowa  
w pompowni zasilona będzie bezpośrednio z rurociągu sekcji wodnej SW1.  

5) Tryskacze  

5.1 Tryskacze stojące  

Tryskacze stojące w przestrzeniach międzystropowych oraz w pomieszczeniach, w których jest 
otwarty sufit podwieszony.  

5.2 Tryskacze wiszące  

Tryskacze wiszące pod przeszkodami zakłócającymi rozdział wody z tryskaczy stojących  
w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego oraz w pomieszczeniach z pełnym sufitem 
podwieszonym. W pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi tryskacze wiszące chromowane  
z rozetkami z plastiku lub blachy stalowej.  

3. Gazowe urządzenia gaśnicze 

Pomieszczenie serwerowni chronione gazową instalacją gaśniczą na gaz FM 200. 
Pomieszczenie serwerowni zostało wydzielone ścianami w klasie EI 120 zamykane drzwiami EI 60 
otwieranymi na zewnątrz. 

4. Instalacja sygnalizacji pożarowej 

1) zakres dozorowania - ochrona całkowita; 
2) lokalizacja centrali sygnalizacji pożaru (CSP) – pomieszczenie ochrony ze stałym całodobowym 
dozorem zlokalizowane na kondygnacji -1 budynku (wejście z poziomu terenu); 
3) podstawowe parametry systemu sygnalizacji pożarowej: 
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- adresowalność elementów wykrywczych (czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych), 
- automatyczne wykrywanie pożaru  w całym obiekcie, sterowanie drzwiami przesuwnymi  
i dymoszczelnym i normalnie otwartymi na drogach ewakuacyjnych, sterowanie klapami 
przeciwpożarowymi w przewodach wentylacyjnych, monitorowanie instalacji tryskaczowej, 
sterowanie DSO, sterowanie systemem wentylacji oddymiającej, sterowanie wentylacją 
nadciśnieniowa w klatkach schodowych, sterowanie kontrolą dostępu na drogach ewakuacyjnych, 
sterowanie dźwigami osobowymi; 
4) czujki dymu (w pomieszczeniach wykluczających zastosowanie czujki dymu zastosowano czujki 
ciepła); 
5)  na drogach ewakuacyjnych (korytarzach i przy wejściu do klatek schodowych)  
zastosowano ręczne ostrzegacze pożaru; 
6) system sygnalizacji pożarowej  wyposażony w system wizualizacji stanów alarmowych; 
7) instalacja sygnalizacji pożarowej podłączona do jednostki Straży Pożarnej (do monitoringu 
pożarowego). 
8) dźwiękowy system ostrzegawczy  

5. Instalacje oddymiające 

6. Maksymalna liczba osób przebywających na poszczególnych kondygnacjach 

1) Kondygnacja podziemna 
Na kondygnacji podziemnej w części wystawowej może  przebywać maksymalnie 920 osób.  
2) Parter 
Na parterze przewiduje się jednoczesny  pobyt około 1000 osób. 
3) Kondygnacja +1 (I piętro) 
Na  kondygnacji +1  będzie przebywać około 1252  osób, w  tym ok 480 osób w audytorium.  
4) Kondygnacja +2 (II piętro) 
Na kondygnacji +2 (biurowej) będzie przebywać jednocześnie około 70 osób 
5) Kondygnacja +3 (III piętro) 
Na kondygnacji +3 (biurowa) przewiduje się pobyt około 40 osób. 

Windy: 
Towarowa – szt. 1 
Dla komercji (na zewnątrz) – szt. 1 
Kuchenna – szt. 1 
Biurowa – szt. 1 
Panoramiczna – szt. 2  
Razem szt.  6 
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Opis Wystawy Głównej 

Wystawa Główna znajduje się na poziomie -2 i ma powierzchnię ok. 4 000 m². Szczegółowy opis 
poniżej.  

Opis techniczny powykonawczy konstrukcji stalowej galerii G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. 

1. Informacje wstępne. 

• Klasa konstrukcji stalowej 2 wg PN-B-06200:2002. 
• Przyjęto, że konstrukcja będzie pracowała w środowisku o bardzo małej korozyjności C1 (kat. 
korozyjności wg PN-EN ISO 14713-1). 

1.1 Konstrukcja ścian i kiosku. 

Podkonstrukcję stanowią stalowe słupy jednogałęziowe wykonane z dwuteowników HEA oraz 
stalowe słupy dwugałęziowe wykonane z rur kwadratowych. Słupy rozstawione najwyżej co 2.5 m 
połączone są ryglami na trzech poziomach: 0.3 m od posadzki, w połowie ich wysokości i na końcach. 
Rygle wykonane są z rur stalowych o przekroju kwadratowym. Rygle mocowane są do słupów za 
pomocą czterech śrub klasy 8.8(8)- połączenie kategorii A i D za pośrednictwem stołka wykonanego 
 z kątownika zimnogiętego 60x5. Schematem statycznym słupa jest wspornik zamocowany do płyty 
poziomu -2 przy pomocy kotew chemicznych firmy Hilti.  

Elementy konstrukcji: 

• przekroje zamknięte - rury kwadratowe, prostokątne ze stali S235JRH, 
• przekroje otwarte - dwuteowniki ze stali S235JR, 
• pozostałe elementy konstrukcyjne tj. blachy, kątowniki, pręty okrągłe ze stali S235JR.  

Łączniki: 

• śruby klasy 8.8 (8)- połączenia zwykłe 
• kotwy chemiczne 
• połączenia spawane - wg. technologii wykonawcy konstrukcji. 

1.2 Konstrukcja antresoli. 

Wykonano 2 antresole G6 i G7. Konstrukcja stalowa antresol składa się ze słupów i rygli. Wierzch 
antresoli G6 znajduje się na poziomie 26,544, a antresoli G7 na poziomie 25,800. Strop antresol 
wykonany jest w postaci płyty żelbetowej wylanej na blasze trapezowej T20 jako szalunku traconym. 
Obciążenie użytkowe obu antresol wynosi 5 kN. Strop antresoli zaprojektowano na odporność 
pożarową REI 60.  

Elementy konstrukcji: 
• przekroje zamknięte - rury kwadratowe, prostokątne ze stali S355JRH, 
• przekroje otwarte - dwuteowniki HEB, HEA, IPE, ceowniki zwykłe C ze stali S355JR, 
• pozostałe elementy konstrukcyjne tj. blachy, kątowniki, pręty okrągłe ze stali S355JR.  

Łączniki:  
• śruby klasy 8.8 (8) - połączenia zwykłe i 10.9 (10)- połączenia sprężane 
• połączenia spawane - wg technologii wykonawcy konstrukcji. 

2. Jakość materiałów i wykonania. 

Wszystkie elementy konstrukcji zapewniły stateczność w każdej fazie montażu i posiadały zdolność 
przenoszenia obciążeń technologicznych związanych z procesem montażu. Roboty montażowe 
przeprowadzono tak, że żaden element nie został zniszczony poprzez przeciążenie lub trwałe 
odkształcenie. 
Montaż konstrukcji przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1993-1-1:2006 lub PN-B-
06200 oraz obowiązującymi warunkami bhp. 

3. Połączenia śrubowe. 

Połączenia kat. A i D - zwykłe przy użyciu śrubki. 8.8(8) oraz połączenia kat. E- sprężane przy użyciu 
śrub 10.9 (10). Momenty dokręcenia poszczególnych śrub wg kart technicznych dostarczonych przez 
producenta śrub. 

4. Połączenia spawane. 
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Elementy konstrukcji stalowej spawano wg technologii wykonawcy konstrukcji. 

Ochrona obiektu 

Muzeum posiada całodobową ochronę. Zewnętrzna firma ochroniarska została wyłoniona  
w postępowaniu przetargowym.  

Muzeum posiada następujące systemy całodobowo wspierające ochronę: 

a) system lokalizacji zdarzeń BIS -BOSH,  
b) system CCTV, 
c) system sygnalizacji włamania i napadu, 
d) system kontroli dostępu, 
e) system domofonowy  (videofon), 
f) system przeciwpożarowy SAP z systemem wizualizacji KOMPLEKS. 
g) System DSO  
h) Building Management System (BMS) 

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia oraz obiektu polega m.in. na: 

1) zabezpieczeniu przed przedostaniem się na teren budynku osób niepożądanych oraz wniesieniem 
przedmiotów niebezpiecznych w celu spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia osób, 
2) kontroli poczty i bagażu za pomocą specjalistycznych urządzeń; 
3) zabezpieczeniu przed nieuprawnionym wyniesieniem z budynku znajdującego się w nim mienia, 
4) natychmiastowym reagowaniu na wszelkie zgłoszenia zagrożenia osób lub budynku, 
5) zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, interesantom i gościom, 
6) ochronie przed napadem, włamaniem, kradzieżą, atakami wandalizmu, terroryzmu itp., 
7) w przypadku jakichkolwiek zagrożeń niezwłocznym powiadamianiu odpowiednich służb oraz 
współdziałanie z nimi w celu zapewnienia prawidłowej ochrony, 
8) zapewnieniu wsparcia grupy interwencyjnej w przypadku działań wymagających wzmocnienia 
ochrony stacjonarnej, 
9) obsłudze urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu Centrum Nadzoru Ochrony Obiektu, 
10) stałym dyżurze zespołu dyżurnego strażaka ochrony ppoż. wraz z obsługą urządzeń w 
pomieszczeniu BMS. 
 
Parking 

Muzeum posiada parking: w ilości 27 miejsc, plus 4 do osób niepełnosprawnych, parking będzie tylko 
monitorowany. 
 
Lokal przy Pl. Grzybowskim 2 – w organizacji.  
Lokal jest wynajmowany od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami m.st. Warszawy.  
Część kawiarniana (gastronomia) będzie prowadzona przez najemcę zewnętrznego (podnajem) 
wyłonionego w konkursie. W obiekcie będą odbywały się również warsztaty kulinarne, znajdować się 
będzie punkt informacyjny i sala spotkań, związane z działalnością Muzeum i prowadzone przez 
Muzeum.  Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest obiektem 5-kondygnacyjnym, 

podpiwniczonym mieszkalno-usługowym. Lokal gastronomiczny kwalifikuje się do III kategorii 

zagrożenia ludzi, a wymagana klasa odporności pożarowej to C. 

Powierzchnia użytkowa (parter i piwnica) wynosi 371,69 m2, kubatura – 1205 m3. 

Lokal stanowi jedną strefę pożarową. 

 

Stolarka okienna w lokalu na zapleczu składa się z okien zespolonych w ramach drewnianych, od frontu 

i na elewacji bocznej - z  witryn jednoszybowych w ramach stalowych. Szyby antywłamaniowe klasy 

P4.  Drzwi zewnętrzne stalowe pełne na zapleczu i w ramach stalowych przeszklone od frontu. 

Wszystkie drzwi do budynku zostały wyposażone w samozamykacze oraz po dwa zamki klasy C. 

 

Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego 

ogrzewania, domofonową, telefoniczną, wentylacji i klimatyzacji oraz telewizji kablowej.  
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Posadzki wykończone są podłogami drewnianymi z desek warstwowych fabrycznie olejowanych, 

płytkami ceramicznymi i żywicą epoksydową. Ściany murowane i gipsowo-kartonowe - tynkowane, 

ściany i kolumny Sali kawiarnianej o odsłoniętej strukturze, pomalowane farbą lateksową w kolorze 

jasnoszarym. Wnętrze lokalu wyposażone jest w drzwi drewniane.  

 

Wszystkie elementy wykończenia wnętrza nie należą do materiałów łatwo zapalnych, toksycznych czy 

dymiących. Poziome drogi ewakuacyjne spełniają klasę odporności EI 15, odporność ogniowa 

wewnętrznych schodów żelbetowych – R 60. Hydranty wewnętrzne nie są wymagane dla tego lokalu. 

Lokal wyposażony został w oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu. Obiekt jest wyposażony w gaśnice przenośne (2 na parterze i 1 w piwnicy). 

 

Opis zabezpieczeń: 
Monitoring, system włamania i napadu z patrolem interwencyjnym. 

Ogólne informacje o ubezpieczanym mieniu: 

1) Muzeum nie znajduje się na terenie zagrożonym ryzykiem powodzi. 

2) Obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, 
wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom 
stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w 
przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta. 

3) Budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualny protokół z okresowego przeglądu stanu 
technicznego obiektu budowlanego. 

4) Muzeum posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. 

5) Drogi oraz wyjścia ewakuacyjne, zapewniają szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej 
lub objętej pożarem i są należycie oznakowane. 

6) Minimalna odległość materiałów palnych od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą się 
nagrzewać do temp. przekraczającej 100 stopni C (w tym punktów oświetleniowych, instalacji 
grzewczych, innych) oraz linii kablowych o napięciu 1kV i wyższym, przewodów uziemiających, 
przewodów odprowadzających instalacji odgromowych, rozdzielnic prądu elektrycznego, wynosi 
co najmniej 0,5 m. 

7) W Muzeum stosuje się procedury na prace niebezpieczne pod względem pożarowym (cięcie, 
spawanie, zgrzewanie, prace z otwartym ogniem, itp.) w przypadku konieczności prowadzenia 
tego typu prac, np. roboty remontowo- budowlane. Prace te podlegają właściwej kontroli. 
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V. Część I zamówienia: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Muzeum 
Historii Żydów Polskich. 

Zakres zamówienia obejmuje: 

V.1.  Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

V.2.  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

V.3.  Ubezpieczenie utraty zysku - zwiększonych kosztów działalności i strat finansowych 
powstałych wskutek przerw w działalności 

V.4.  Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 

V.5.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

V.6.  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości 

V.7.  Ubezpieczenia komunikacyjne – OC, AC, NNW, ZK i Assistance 

V.1.  Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

1. Zakres ubezpieczenia 

Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia grupy mienia są objęte ochroną ubezpieczeniową  
w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe, 
nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie, 
uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną z zastrzeżeniem 
wyłączeń oraz z uwzględnieniem dodatkowych postanowień obligatoryjnych i 
zaakceptowanych warunków fakultatywnych. 

Uwaga: zakres ubezpieczenia nie obejmuje zbiorów muzealnych i mienia o charakterze 
zabytkowym. 

2. Przedmiot ubezpieczenia – kategorie mienia deklarowanego do ochrony 
ubezpieczeniowej: 

2.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy ubezpieczającego w odniesieniu do m.in. 
następujących kategorii mienia (katalog otwarty): 

2.1.1. obiekty budowlane (zgodnie z ustawą Prawo budowlane): budynki i budowle; w tym instalacje 
zewnętrzne i wewnętrzne, zasilające, teleinformatyczne, antenowe, oszklenie zewnętrzne  
i wewnętrzne oraz inne elementy wyposażenia budynków i budowli; obiekty podobne pod 
względem konstrukcyjnym do budowli; obiekty małej architektury; tymczasowe obiekty 
budowlane (np. stragany, kioski); 

2.1.2. pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT), przedmioty podlegające jednorazowej amortyzacji, 
wyposażenie i przedmioty niskocenne;  

2.1.3. środki obrotowe; 
2.1.4. mienie osób trzecich; 
2.1.5. nakłady adaptacyjne i inwestycyjne; 
2.1.6. gotówka i inne walory pieniężne; 
2.1.7. mienie pracownicze. 

2.2. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, którego właścicielem lub posiadaczem (w tym 
zarządcą lub administratorem) na podstawie zawartej umowy lub stanu faktycznego jest 
ubezpieczający oraz mienie użytkowane na podstawie umów cywilno-prawnych (leasingu, 
najmu, dzierżawy, użyczenia, wypożyczenia itp.).  

2.3. System ubezpieczenia: na sumy stałe oraz na pierwsze ryzyko. 

2.3.1. Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych: 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 

1. 
Budynek Muzeum wraz z budowlami, ze stałymi elementami, 
instalacjami, dźwigami, maszynami, urządzeniami, architekturą 
wokół budynku itp. 

181 756 128,00 
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2. 
Wystawa główna znajdująca się w budynku Muzeum, w tym 
wyposażenie o charakterze elektronicznym, bez mienia o 
charakterze muzealnym i zabytkowym 

66 915 145,54 
 (w tym wyposażenie elektroniczne 

7 229 379,00) 

3. 
Nakłady adaptacyjne na własne środki trwałe m.in. stałe elementy 
budynków i budowli, wyposażenie 

5 585 790,00 

4. 
Wyposażenie „Muzeum na kółkach” (wraz z wartością 
kontenerów)* 

160 000,00  
(plus kontenery o wartości 

30 000,00)  

5. 
Pozostałe środki trwałe (grupy 3-8, z wyjątkiem pojazdów i sprzętu 
elektronicznego deklarowanego do ubezpieczenia 
specjalistycznego) 

3 128 383,00 

* wyposażenie „Muzeum na kółkach” podlega ubezpieczeniu przez okres 12 miesięcy, przy czym  
w określonym czasie znajduje się ono w transporcie i wówczas suma ubezpieczenia obejmuje również 
wartość kontenerów, w pozostałym okresie zaś wyłącznie wyposażenie, które jest składowane  
w wynajętym magazynie. Kalkulując składkę za cały okres ubezpieczenia Wykonawcy zobligowani są 
uwzględnić sumę ubezpieczenia w wysokości 160 000 zł, natomiast do polisy wystawiane będą aneksy, 
uwzględniające faktyczną sumę ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami. 
Za stałe elementy należy uznać m.in. elementy wyposażenia i wystroju wnętrz nieruchomości, trwale 
z nimi związane, a w szczególności: 
a)  instalacje infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjnej, przeciwpożarowej, tryskaczowej, 
grzewczej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) i  teletechnicznej (telefonicznej, 
wideo domofonowej, alarmowej, informatycznej),  
b)  urządzenia i elementy stanowiące integralną część instalacji infrastruktury technicznej i trwale 
z nią połączone (piece centralnego ogrzewania – co, instalacja ciepłej wody, instalacja zimnej wody) 
oraz umieszczone wewnątrz/zewnątrz budynku elementy domofonu i sygnalizacji alarmowej, anteny, 
kamery, wjazdowo/wyjazdowe słupki hydrauliczne po obu stronach budynku 
c) trwałe zabudowy funkcjonalne: obudowy instalacji i grzejników, sufity podwieszane, 
d) okna i drzwi wraz z oszkleniem, zamknięciami i zabezpieczeniami przeciwwłamaniowymi, 
e) wykładziny i okładziny ścian, podłóg, sufitów, tynki wewnętrzne i powłoki malarskie. 

Uwaga: wartość odtworzeniowa budynków uwzględnia przynależności, tj. obiekty budowlane 
związane z obsługą budynku (przyłącza, chodniki, odwodnienie, kratki) a także elementy małej 
architektury. W związku z ujęciem wartości wymienionych elementów w formie zryczałtowanej, 
obejmującej również koszty budowy obiektów towarzyszących i infrastruktury bezpośrednio 
przynależnej do ubezpieczanych budynków, nie zostały one ujęte w osobnych wykazach 
ubezpieczonego mienia, lecz są ubezpieczone w ramach ogólnej sumy ubezpieczenia dla budynku,  
do którego przynależą.  

2.3.2. Ubezpieczenie mienia w systemie pierwszego ryzyka: 

2.3.2.1. Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych/adaptacyjnych.  
Suma ubezpieczenia: 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 
ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. 

2.3.2.2. Ubezpieczenie środków obrotowych.  
Suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 
ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia według kosztów zakupu lub wytworzenia. 

2.3.2.3. Ubezpieczenie środków niskocennych.  
Suma ubezpieczenia: 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 
ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. 

2.3.2.4. Ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych.  
Suma ubezpieczenia: 150 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 
ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości nominalnej. 

2.3.2.5. Ubezpieczenie mienia pracowniczego.  
Suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 
ubezpieczenia (z podlimitem 3 000,00 zł na osobę). Suma ubezpieczenia w wartości 
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odtworzeniowej nowej. 

2.4. Limity odpowiedzialności dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku  
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia:  

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 

1 
Kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, dewastacja, celowe 
uszkodzenie mienia ruchomego 

1 000 000,00  

2 
Wandalizm, dewastacja, celowe uszkodzenie budynku, budowli, stałych 
elementów i infrastruktury (w tym małej architektury), włącznie z ich 
kradzieżą 

1 000 000,00 

3 Środki pieniężne od kradzieży z włamaniem 150 000,00  

4 Środki pieniężne od rabunku w lokalu 150 000,00  

5 
Środki pieniężne w transporcie (w tym zaliczki podczas podróży 
służbowych) 

150 000,00  

6 Kradzież zwykła 50 000,00  

7 Zniszczenie zabezpieczeń 500 000,00 

 
Uwaga: Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie wprowadzają 
limitów dla którejkolwiek z grup mienia wskazanych w tabeli powyżej, określone przez ubezpieczającego 
limity nie będą miały zastosowania. 
 
W ubezpieczeniu środków pieniężnych w transporcie ubezpieczeniem objęte są w szczególności 
szkody powstałe w wyniku: 

 kradzieży z włamaniem i rabunku, 
 śmierci lub nagłej ciężkiej choroby osoby wykonującej transport lub osoby sprawującej 

pieczę nad powierzonym mieniem, 
 ciężkiego uszkodzenia ciała osoby wykonującej transport lub osoby sprawującej pieczę  

nad powierzonym mieniem spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, 
 zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu w kolizji lub wypadku albo w wyniku  

jego pożaru, eksplozji, uderzenia pioruna w środek transportu. 

2.5. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia: limit odpowiedzialności w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 
okresie ubezpieczenia.  

3. Wartości przyjęte do ubezpieczenia 
3.1. budynki i budowle – wartość odtworzeniowa nowa  
3.2. pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT) – wartość odtworzeniowa nowa  

lub księgowa brutto 
3.3. środki niskocenne - wartość odtworzeniowa nowa 
3.4. środki obrotowe – wartość wytworzenia lub zakupu 
3.5. mienie osób trzecich – wartość odtworzeniowa nowa 
3.6. nakłady adaptacyjne i inwestycyjne - wartość odtworzeniowa nowa 
3.7. gotówka i inne walory pieniężne – wartość nominalna 
3.8. mienie pracownicze – wartość odtworzeniowa nowa 

4. Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia. 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela nie obejmuje wyłącznie szkód powstałych wskutek: 

4.1. konfiskaty, zawłaszczenia mienia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły na mocy 
aktu prawnego wydanego przez prawomocne władze; 

4.2. stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego 
zamachu stanu lub przejęcia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego 
państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny, wojny, niezależnie  
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od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie; 
4.3. zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, za wyjątkiem postanowień i limitu 

określonego w klauzuli strajków i zamieszek; 
4.4. aktów terroryzmu, za wyjątkiem postanowień i limitu określonego w klauzuli aktów terroryzmu; 
4.5. promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich 

pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiekolwiek odpady promieniotwórcze powstałe  
w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej; 

4.6. zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia wskutek czynników oddziałujących czasowo takich jak: 
powolne działanie czynników termicznych, chemicznych, biologicznych lub geologicznych, 
normalnego zużycia, wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia, 
chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie niewyłączone z zakresu - wówczas ubezpieczyciel 
ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia; 

4.7. eksplozji lub implozji wywołanych przez ubezpieczającego w celach produkcyjnych  
lub eksploatacyjnych; 

4.8. niewłaściwego wykonawstwa lub projektu, chyba że w następstwie wystąpiło zdarzenie 
niewyłączone z zakresu - wówczas ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego 
zdarzenia; 

4.9. katastrofy budowlanej, za wyjątkiem postanowień i limitu określonego w definicji katastrofy 
budowlanej; 

4.10. awarii (mechanicznej bądź elektrycznej), zakłóceń i uszkodzeń maszyn i urządzeń w związku z 
ich pracą, za wyjątkiem postanowień i limitów określonych w klauzulach szkód mechanicznych   
i szkód elektrycznych; 

4.11. zapadania się i osuwania ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 
1994 r. Prawo górnicze i geologiczne oraz spowodowanych działalnością człowieka; 

4.12. zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu, za wyjątkiem postanowień i 
limitu określonego w warunkach szczególnych obligatoryjnych (ust. 5); 

4.13. fałszerstwa, sprzeniewierzenia, oszustwa, nieuczciwości, poświadczenia nieprawdy oraz innego 
zachowania o podobnym charakterze; 

4.14. ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia 
kotłowego; 

4.15. umyślnego działania lub zaniechania. 

Poza tym ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 

4.16. straty wynikające z opóźnień, utraty rynku, straty pośrednie oraz utrata zysku, za wyjątkiem 
postanowień odrębnego ubezpieczenia utraty zysku zawartego w opisie przedmiotu 
zamówienia; 

4.17. szkody w uprawach i dotyczące zwierząt; 
4.18. szkody w szklarniach, inspektach oraz znajdującym się w nich mieniu; 
4.19. szkody w gruntach, glebach, naturalnych wodach podziemnych i powierzchniowych, zbiornikach 

wodnych, chyba że są to sztuczne zbiorniki w miejscu ubezpieczenia; 
4.20. szkody w środkach obrotowych o przekroczonym terminie ważności lub wycofanych z obrotu; 
4.21. szkody w budynkach lub budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdującym się w nich 

mieniu oraz maszynach i urządzeniach przeznaczonych do likwidacji; 
4.22. szkody w budynkach lub budowlach wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 60 dni; 
4.23. szkody w pojazdach objętych ubezpieczeniem pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży, 

chyba że stanowią one środki obrotowe; 
4.24. szkody w pojazdach podlegających rejestracji; 

Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 ma charakter 
zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.   

 
5. Warunki szczególne obligatoryjne: 

5.1. Przyjęcie wszystkich definicji podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
5.2. W odniesieniu do wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości, 

zniesiona zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. 
Jakiekolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące 
proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji,  
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nie będą miały zastosowania. 
5.3. Wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego 

zdarzenia losowego (jeden rodzaj zdarzenia) objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia, 
traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyz 
określonych w umowie ubezpieczenia. 

5.4. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu  
w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji.  

5.5. Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 250 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody  
w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się poza 
miejscem ubezpieczenia (np. w związku z wystawą, akcją edukacyjną, realizacją grantów, 
remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, akcją ratowniczą itd.). 

5.6. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej 
i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku  
z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej  
w związku ze zdarzeniem losowym, zaistniałym w mieniu osób trzecich. 

5.7. Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego deklarowanego do ubezpieczenia mienia  
od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe wskutek działania człowieka (do limitu  
w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia),  
tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora 
oraz błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych, indukcji.  

5.8. W odniesieniu do sprzętu elektronicznego o charakterze przenośnym, ochrona ubezpieczeniowa 
obowiązuje poza miejscem ubezpieczenia, na terenie całego świata – zgodnie z treścią klauzuli 
ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia. 

5.9. Zakres ubezpieczenia obejmuje zalanie w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, okien 
oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku, z limitem  
w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W odniesieniu 
do zalań z innej przyczyny nie ustala się limitu odpowiedzialności.  

5.10. Dla szkód, których wartość nie przekracza 10 000 zł, w tym polegających na dewastacji  
lub wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia 
ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny 
protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar 
szkody, a także dokumentacja fotograficzna). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest 
konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, 
nie później niż w ciągu 24 godzin. 

5.11. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w nasadzeniach (terenach zielonych) do 
limitu w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

5.12. Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej (limit odpowiedzialności wspólnie z ubezpieczeniem 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 

5.13. Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 17 m/s 
5.14. Przyjęcie ryzyka dewastacji mienia, z limitem odszkodowawczym w wysokości 1 000 000 zł  

na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, z włączeniem szkód 
powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti, z limitem 200 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia  

5.15. Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej 
5.16. Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu (limit odpowiedzialności wspólnie  

z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 
5.17. Przyjęcie podanej klauzuli strajków i zamieszek (limit odpowiedzialności wspólnie  

z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 
5.18. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia (limit wspólny z ubezpieczeniem sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk) 
5.19. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli 
5.20. Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego 
5.21. Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia 
5.22. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
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5.23. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat nie wymagalnych 
5.24. Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń 
5.25. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
5.26. Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia 
5.27. Przyjęcie podanej klauzuli transportu wewnątrzzakładowego 
5.28. Przyjęcie podanej klauzuli szkód mechanicznych 
5.29. Przyjęcie podanej klauzuli szkód elektrycznych 
5.30. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia przepięć 
5.31. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia mediów gaśniczych 
5.32. Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montażowych 
5.33. Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów 
5.34. Przyjęcie podanej klauzuli rezygnacji z prawa do regresu 
5.35. Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
5.36. Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia 
5.37. Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej 
5.38. Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 
5.39. Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie 
5.40. Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia przyczyn awarii 
5.41. Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu 

otaczającym 
5.42. Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia 
5.43. Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów 
5.44. Przyjęcie podanej klauzuli odnowienia lub odtworzenia dokumentów  
5.45. Przyjęcie podanej klauzuli zmian w odbudowie 
5.46. Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy 
5.47. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie (m.in. w odniesieniu do tzw. 

Muzeum na kółkach) 
5.48. Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia 
5.49. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia  

w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych 
5.50. Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania 
5.51. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych (limit odpowiedzialności 

wspólnie z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 
5.52. Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia (limit 

odpowiedzialności wspólnie z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 
5.53. Przyjęcie podanej klauzuli szkód w przedmiotach szklanych 
5.54. Przyjęcie podanej klauzuli leasingodawcy 
5.55. Przyjęcie podanej klauzuli rzeczy odzyskanej 
5.56. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 100 000 zł 
5.57. Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych  

Dodatkowo w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku: 

5.58. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko wandalizmu  
5.59. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dewastacji 
5.60. Zakres ubezpieczenia obejmuje mienie osób trzecich 
5.61. Ochrona ubezpieczeniowa od ryzyka kradzieży oraz dewastacji i wandalizmu obejmuje mienie, 

które ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz. Mienie to powinno być 
zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby jego wymontowanie nie było możliwe bez 
pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. 

5.62. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem 
odszkodowawczym 20 000 zł w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem  
w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 300 zł, pod warunkiem,  
że ubezpieczony o fakcie tym poinformował Policję. 

5.63. W odniesieniu do ubezpieczenia ryzyka rabunku gotówki w trakcie transportu dokonywanego 
przez pracowników ubezpieczyciel nie będzie wymagał stosowania zasad transportu  
w odniesieniu do zabezpieczeń technicznych, jak i sposobu konwojowania poza określonymi  
w obowiązujących na dzień zawarcia umowy przepisach i rozporządzeniach. 
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5.64. W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia  
o szkodzie – do 3 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
wiadomości o zdarzeniu.  

5.65. Franszyza integralna – 400 zł za wyjątkiem 
 w zakresie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku – 100 zł 
 w zakresie ubezpieczenia przedmiotów szklanych – 50 zł 
5.66. Franszyza redukcyjna i udział własny - brak 

6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 

6.1. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 
6.2. Zwiększenie do 50 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia limitu w ryzyku katastrofy budowlanej 

(limit odpowiedzialności wspólnie z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk) 

6.3. Zwiększenie do 20 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia limitu w ryzyku aktów terroryzmu 
(limit odpowiedzialności wspólnie z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk) 

6.4. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia  
w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka 

6.5. Przyjęcie podanej klauzuli przesiąkania 
6.6. Zwiększenie do kwoty 20 mln zł bezskładkowego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia 

(limit wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 
6.7. Zniesienie franszyzy integralnej 

V.2.  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

1. Wymagany zakres ubezpieczenia: 

Wszystkie szkody materialne (w szczególności powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym 
huraganu, działania wody, zdarzeń technicznych lub technologicznych - w tym błędy 
konstrukcyjne, wadliwe materiały, wady produkcyjne niewykryte w czasie produkcji i w czasie 
montażu, indukcja - albo działania człowieka, np. kradzież z włamaniem, rabunek, celowe  
i świadome zniszczenie przez ustalonych bądź nieustalonych sprawców, niewłaściwe 
użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, zaniedbanie, brak kwalifikacji, błąd operatora), 
obejmujące poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy,  
w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu 
(w tym frachtu lotniczego), rozszerzone o koszty odtworzenia danych i oprogramowania, 
nośniki danych oraz zwiększone koszty działalności. 

Zakres terytorialny ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny -  RP; sprzęt przenośny – cały świat 

2. Przedmiot i system ubezpieczenia: 
 sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny - w systemie sum stałych 
 koszt odtworzenia danych i licencjonowanego oprogramowania – w systemie pierwszego 

ryzyka 
 wymienne nośniki danych – w systemie pierwszego ryzyka 
 zwiększone koszty działalności proporcjonalne i nieproporcjonalne - w systemie pierwszego 

ryzyka 

 koszty proporcjonalne - narastające proporcjonalnie, obejmujące w szczególności koszty:  

a) tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych,  
b) tymczasowego wynajęcia i użytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń zastępczych,  
c) zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów technologicznych,  
d) dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych  
oraz w godzinach nocnych),  
e) usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie 
przetwarzania danych).  

 koszty nieproporcjonalne - obejmujące w szczególności koszty:  
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a) jednorazowej procedury przeprogramowania,  
b) zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych,  
c) transportu do i z pomieszczeń zastępczych.  
Maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 6 miesięcy.  

2.1. Sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka (obejmujące również sprzęt 
deklarowany do ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk): 

2.1.1. Koszt odtworzenia danych i oprogramowania - suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł 
2.1.2. Wymienne nośniki danych - suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł 
2.1.3. Zwiększone koszty działalności - suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł 

2.2. Wykaz mienia i sumy ubezpieczenia w systemie sum stałych: 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 

1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny 4 803 749,00* 

 
* ok. 60% sumy ubezpieczenia stanowi sprzęt stacjonarny, a 40% przenośny 

3. Warunki szczególne obligatoryjne: 

3.1. Przyjęcie wszystkich definicji podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
3.2. W odniesieniu do wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości, 

zniesiona zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. 
Jakiekolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące 
proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji,  
nie będą miały zastosowania. 

3.3. Wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego 
zdarzenia losowego (jeden rodzaj zdarzenia) objętego ochroną w ramach umowy 
ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia 
oraz franszyz określonych w umowie ubezpieczenia. 

3.4. Objęcie ochroną ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego i przenośnego bez względu na rok 
produkcji 

3.5. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do sprzętu elektronicznego stacjonarnego, do limitu 
odszkodowawczego w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 
ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym sprzęcie doszło  
w momencie, gdy sprzęt ten czasowo znajdował się poza miejscem ubezpieczenia (np. podczas 
transportu, w związku z wystawą, akcją edukacyjną, realizacją grantów, remontem, naprawą, 
wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, akcją ratowniczą itd.). 

3.6. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych wypłata odszkodowania  
w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej od sumy ubezpieczenia danego 
przedmiotu, przy czym przy szkodzie częściowej - w kwocie odpowiadającej wartości 
niezbędnych kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, 
cła oraz innych tego typu opłat, a przy szkodzie całkowitej – w kwocie odpowiadającej 
wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju o takich 
samych  
lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych. 

3.7. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za szkody w odniesieniu do sprzętu, który  
ze względu na swoją specyfikę wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych 
warunków klimatyzacyjnych (zgodnie z instrukcją producenta), spowodowane przez 
uszkodzony system klimatyzacyjny. 

3.8. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej 
i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku 
z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej  
w związku ze zdarzeniem losowym, zaistniałym w mieniu osób trzecich. 

3.9. W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych wypłata 
odszkodowania w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości 
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poniesionych kosztów w związku z wymianą/zakupem zniszczonych, uszkodzonych  
lub utraconych wymiennych nośników danych, ponownym wprowadzeniem danych  
lub programów z archiwum danych lub istniejącej dokumentacji albo odtworzeniem danych  
z uszkodzonego nośnika lub ponownym zainstalowaniem systemów i/lub programów,  
a w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności – w kwocie odpowiadającej 
poniesionym kosztom, nie większej jednak niż suma ubezpieczenia 

3.10. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu  
w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji.  

3.11. Zakres ubezpieczenia obejmuje zalanie w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, 
okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku, z 
limitem w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W 
odniesieniu do zalań z innej przyczyny nie ustala się limitu odpowiedzialności. 

3.12. Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej (limit odpowiedzialności wspólnie z ubezpieczeniem 
mienia od wszystkich ryzyk) 

3.13. Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów 
3.14. Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej 
3.15. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia (limit wspólny z ubezpieczeniem mienia 

od wszystkich ryzyk) 
3.16. Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montażowych 
3.17. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
3.18. Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia 
3.19. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
3.20. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych 
3.21. Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń 
3.22. Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 17 m/s 
3.23. Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu (limit odpowiedzialności wspólnie  

z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk) 
3.24. Przyjęcie podanej klauzuli strajków i zamieszek (limit odpowiedzialności wspólnie  

z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk) 
3.25. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia przepięć 
3.26. Przyjęcie podanej klauzuli rezygnacji z prawa do regresu 
3.27. Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia 
3.28. Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
3.29. Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia 
3.30. Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej 
3.31. Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 
3.29. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia  

w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych 
3.31. Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania  
3.32. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych (limit odpowiedzialności 

wspólnie z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk) 
3.33. Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia (limit 

odpowiedzialności wspólnie z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk) 
3.34. Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania 
3.35. W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia  

o szkodzie – do 3 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wiadomości o zdarzeniu. W zakresie pozostałych ryzyk – 
termin zawiadomienia  o szkodzie  zgodny z podana klauzulą zgłaszania szkód 

3.36. Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia 
3.37. Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia 
3.38. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 
3.39. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji 
3.40. Przyjęcie podanej klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy  

w eksploatacji 
3.41. Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
3.42. Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód 
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3.43. Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów 
3.44. Przyjęcie podanej klauzuli leasingodawcy 
3.45. Przyjęcie podanej klauzuli rzeczy odzyskanej 
3.46. Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem 

odszkodowawczym 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia 
(wspólnym z limitem w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w ramach 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 300 zł, pod warunkiem,  
że ubezpieczony o fakcie tym poinformował Policję. 

3.47. Dla szkód których wartość nie przekracza 3 000 zł, w tym polegających na dewastacji lub 
wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia 
ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny 
protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar 
szkody, a także dokumentację fotograficzną). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest 
konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie 
policję, nie później niż w ciągu 24 godzin. 

3.48. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 
3.49. Franszyza integralna, franszyza redukcyjna – brak 
3.50. Udział własny - 5% wartości szkody, nie więcej niż 500 zł 

4. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 

4.1. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 
4.2. Zwiększenie do 50 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia limitu w ryzyku katastrofy 

budowlanej (limit odpowiedzialności wspólnie z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk) 
4.3. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia  

w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka 
4.4. Zwiększenie do kwoty 20 mln zł bezskładkowego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia 

(limit wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk) 
4.5. Zniesienie udziału własnego 
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V.3.  Ubezpieczenie utraty zysku - zwiększonych kosztów działalności i strat finansowych 
powstałych wskutek przerw w działalności 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 
Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności związanych ze szkodą, za którą 
ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk. 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są straty (w tym przede wszystkim utrata dochodu z biletów) 
będące następstwem szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia bez względu na wielkość 
szkody (przekroczenie franszyzy dotyczącej szkód w mieniu). 

Przedmiotem ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności są w szczególności: 

 koszty wynajęcia i adaptacji wynajętych pomieszczeń zastępczych, czy też niezniszczonych 
obiektów ubezpieczającego (np. koszty zmian budowlanych, montażu i demontażu sprzętu 
itp.), 

 koszty przeprowadzki i przewiezienia mienia do powyższych pomieszczeń, 
 koszty tymczasowego wynajmu sprzętu – maszyn, urządzeń, aparatów oraz innych 

materiałów oraz przedmiotów koniecznych do prowadzenia działalności, 
 dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe i dodatki za pracę w nocy), 
 koszty osobowe w tym: odpraw zwalnianych pracowników i ponownej ich rekrutacji, (o ile 

było to uzasadnione ekonomicznie), 
 koszty poinformowania klientów i kooperantów o zmianach w prowadzonej działalności 

gospodarczej, 
 koszty związane z korzystaniem usług osób trzecich dla prowizorycznego zamontowania 

urządzeń, 
 inne koszty dodatkowe. 

2. Suma ubezpieczenia: 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie 
ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka. Suma określona bez ustanowienia podlimitu  
na koszty proporcjonalne (zmienne) od utrzymania działalności oraz koszty nieproporcjonalne 
(stałe) prowadzonej działalności. 

3. Okres odszkodowawczy: 12 miesięcy liczone od dnia powstania szkody. Przez okres 
odszkodowawczy należy rozumieć maksymalny czas, w którym odszkodowaniu podlegają 
negatywne skutki zaistniałej szkody. 

4. Franszyza redukcyjna: 3 dni  

5. Warunki szczególne obligatoryjne: 

5.1. Przyjęcie wszystkich definicji podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
5.2. Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego 
5.3. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
5.4. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat nie wymagalnych 
5.5. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
5.6. Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
5.7. Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania  
5.8. Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia 
5.9. Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów 
5.10. Przyjęcie podanej klauzuli rezygnacji z prawa do regresu 
5.11. Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia 
5.12. Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej 
5.13. Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 
5.14. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 

6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 

6.1. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 
6.2. Zniesienie franszyzy redukcyjnej 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: Muzeum Historii Żydów Polskich Strona 47 z 96 

V.4.  Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 

1.  Zakres ubezpieczenia  

1.1.  Transport krajowy  

Zakres ubezpieczenia pełny w systemie wszystkich ryzyk. Obligatoryjnie obejmuje utratę, 
uszkodzenie lub ubytek mienia wskutek co najmniej następujących ryzyk: 
 pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, lawiny, osunięcia 

się ziemi, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna; 
 kradzieży z włamaniem, rabunku, kradzieży całkowitej mienia wraz ze środkiem transportu  
 kradzieży będącej następstwem wypadku środka transportu 
 wypadku środka transportu 
 upadku na środek transportu obiektu zewnętrznego, upadku statku powietrznego 
 dewastacji i wandalizmu 
 połamania, potłuczenia, rozbicia, porysowania, poplamienia, pogięcia, zgniecenia, zamoczenia 

ładunku 
 czynności załadunkowych, przeładunkowych oraz rozładunkowych. 

 
Ochrona ubezpieczeniowa obligatoryjnie obejmuje wszystkie fazy transportu łącznie z czasowym 
pobytem w miejscu oczekiwania, jeżeli transport jest wieloetapowy. 

1.2. Transport międzynarodowy 

Zakres ubezpieczenia zgodny z: 
 INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE „A”  
 INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (LOTNICZE) - AIR CARGO 
 INSTYTUTOWE KLAUZULE STRAJKOWE (ŁADUNKOWE) 

2. Przedmiot i suma ubezpieczenia: 

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie w przewozie krajowym i międzynarodowym,  
w szczególności obejmujące muzealia oraz inne mienie związane z prowadzoną przez 
Ubezpieczającego działalnością. 
Transportowane mienie stanowić będą obiekty otrzymane w depozyt bądź wypożyczone przez 
Ubezpieczającego na wystawy czasowe oraz wystawę stałą odbywające się w siedzibie 
Ubezpieczającego oraz poza jego siedzibą (np. w związku z realizacją grantów). 
W szczególności transporty będą obejmowały m.in. następujące mienie: 
 dzieła sztuki: obrazy, grafiki, rzeźby, fotografie artystyczne, plakaty etc 
 synagogalia: atary, parochet, lampki chanukowe; zwoje Tory, kubki kiduszowe, etc. 
 druki ulotne, pocztówki, listy, dyplomy, dokumenty osobiste i historyczne,  
 płyty gramofonowe, teksty sztuk teatralnych, programy artystyczne kin, teatrów i galerii sztuki 
 fotografie i albumy fotograficzne 
 książki: starodruki – Talmudy, modlitewniki; międzywojenne wydania klasyków literatury 

żydowskiej; prasa. 

3. Dane do oceny ryzyka: 

Transporty będą się odbywać za pomocą firmy przewozowej wykwalifikowanej w przewozach 
dzieł sztuki; muzealia będą zawsze pakowane w specjalistyczne skrzynie bezpieczne dla zabytków 
wg Rozporządzenia Ministra z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu 
przenoszenia muzealiów. Transporty odbywać się będą z udziałem kurierów muzealnych. 

4. Opis ryzyka: 

4.1.  Transport krajowy: 
1. Planowana liczba transportów w okresie ubezpieczenia: ok. 5  
2. Planowana wartość łączna transportów w okresie ubezpieczenia: ok. 1 800 000 zł  
3. Maksymalna wartość pojedynczego transportu: 1 200 000 zł 

 

4.2.  Transport międzynarodowy: 
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1. Rodzaj transportu: drogowy, morski, lotniczy, kolejowy 
2. Zakresy terytorialny: cały świat  
3. Planowana liczba transportów w okresie ubezpieczenia: ok. 4 
4. Planowana wartość łączna transportów w okresie ubezpieczenia: ok. 500 000 USD 
5. Maksymalna wartość pojedynczego transportu: 480 000 USD  

 
Uwaga: W związku z nieprzewidywalnością ilości i wartości transportowanych obiektów  
do kalkulacji ceny oferty należy przyjąć opisane wyżej założenia. Jednocześnie 
Zamawiający zastrzega, że w przypadku potrzeby wykonania przewozu obiektów  
o większej wartości, Wykonawca zastosuje warunki ubezpieczenia oferowane  
w niniejszym postępowaniu.  

5. Forma ubezpieczenia: polisa obrotowa (składka płatna w wysokości 100% składki należnej,  
w czterech równych ratach kwartalnych, z ostatecznym rozliczeniem po zakończeniu okresu 
ubezpieczenia) 

6. Warunki szczególne obligatoryjne: 

6.1. Przyjęcie wszystkich definicji podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
6.2. W odniesieniu do transportowanego mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości, zniesiona 

zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne. 
6.3. Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego 
6.4. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
6.5. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat nie wymagalnych 
6.6. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
6.7. Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
6.8. Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania  
6.9. Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów 
6.10. Przyjęcie podanej klauzuli rezygnacji z prawa do regresu 
6.11. Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia 
6.12. Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej 
6.13. Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 
6.14. Franszyza integralna i udział własny – brak 
6.15. Franszyza redukcyjna – 500 zł w transporcie krajowym, 300 euro w transporcie 

międzynarodowym 
6.16. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 

7. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 

7.1. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 
7.2. Zniesienie franszyzy redukcyjnej 

V.5.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:  

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa  
oraz pozostająca w zbiegu) ubezpieczającego/zamawiającego i osób objętych ubezpieczeniem  
za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku z prowadzoną 
działalnością, w szczególności określoną w pkt. II załącznika nr 1 do SIWZ oraz użytkowanym 
mieniem. 
Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał 
miejsce w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń przed przewidzianym  
w prawie terminem przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego 
samego wypadku albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób 
poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili 
powstania pierwszej szkody. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczywiste (damnum emergens) oraz utracone korzyści 
jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans)  
oraz zadośćuczynienie. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody wyrządzone wskutek 
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rażącego niedbalstwa. 
Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć ubezpieczającego oraz wszystkie inne 
osoby za które ponosi odpowiedzialność. 

2. Definicje: 

 wypadek ubezpieczeniowy – szkoda rzeczowa lub osobowa  
 szkoda osobowa – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, w tym śmierć w następstwie takiego 

zdarzenia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 

 szkoda rzeczowa – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych (bez względu na ich 
rodzaj) lub nieruchomości, w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby 
osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy 

 czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy niebędący szkodą na osobie lub szkodą 
rzeczową 

 podlimit – limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach sumy gwarancyjnej 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; podlimit odnosi się zawsze do rocznego okresu 
ubezpieczenia 

 podwykonawca, pracownik – zgodnie z podaną definicją 

3. Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP, a w przypadku służbowych podróży 
zagranicznych teren całego świata. 

4. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: 

4.1. odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane wskutek uchybień natury organizacyjnej, 
administracyjnej, porządkowej oraz odnoszących się do zapewnienia bezpieczeństwa w związku  
z prowadzoną działalnością (w tym w odniesieniu do szkód spowodowanych przez akty 
terroryzmu oraz wskutek zamieszek i niepokojów społecznych, jeśli ubezpieczającemu można 
będzie przypisać odpowiedzialność za zastosowanie niewystarczających środków 
bezpieczeństwa), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe,  

4.2. odpowiedzialność cywilną za szkody będące czystymi stratami finansowymi, z podlimitem 
500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.3. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone z tytułu organizowania imprez,  
np. kulturalnych, naukowych, sportowo–rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych, 
wystaw, wernisaży, koncertów i innych (w tym imprez masowych – z wyłączeniem imprez 
podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu), z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych, 
materiałów wybuchowych (w tym z tytułu szkód spowodowanych przez osoby należące do służb 
ochrony i kontroli, wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, spowodowane przez 
wykonawców biorących udział w imprezie, wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym 
w imprezie, powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni), bez podlimitu,  
do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe; dla szkód 
związanych z pokazem sztucznych ogni limit odpowiedzialności wynosi 1 000 000 zł na jeden  
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,  

4.4. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z realizacją grantów, w 
szczególności programu pn. „Muzeum na kółkach” w tym przez uczestników programu, jeśli 
ubezpieczającemu można będzie przypisać odpowiedzialność za ich działania, bez podlimitu, do 
wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.5. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź 
eksploatacją urządzeń wod. – kan., ogrzewania, elektrycznych, zasilających oraz innych 
technologicznych, w tym przeciwpożarowej i tryskaczowej itp., z podlimitem 3 000 000 zł   
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.2. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez  
jego zanieczyszczenie, z podlimitem 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.3. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego, 
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którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, bez podlimitu, do wysokości sumy 
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.4. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego podwykonawcom,  
bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.5. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone bliskim osób objętych ubezpieczeniem,  
bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.6. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu  
do obrotu (podawanie i serwowanie produktów żywnościowych), w tym za zatrucia pokarmowe 
i przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń (wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra 
Zdrowia), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, 

4.7. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony 
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy 
korzystania z cudzej rzeczy, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.8. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z gospodarowaniem gminnym 
zasobem nieruchomości oraz zasobem nieruchomości należącym do Skarbu Państwa, o ile nie 
podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zarządców nieruchomości, bez podlimitu, do 
wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.9. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony 
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy 
korzystania z cudzej rzeczy, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.10. odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie (OC szatni),  
z podlimitem 100 000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 50 000 zł na jeden wypadek 
ubezpieczeniowy w odniesieniu do szatni i innych pomieszczeń dozorowanych przez 
wyznaczone osoby i/lub zamykanych na czas pomiędzy wydawaniem i przyjmowaniem 
przechowywanych rzeczy oraz z podlimitem 10 000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 
1 000 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy w odniesieniu do innych miejsc przechowywania 
rzeczy, 

4.11. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w mieniu powierzonym, przechowywanym, 
kontrolowanym lub chronionym, z podlimitem 3 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe (rozszerzenie dotyczy również pojazdów, w tym należących do gości  
i pracowników, w związku z prowadzeniem parkingu niestrzeżonego, gdyby ubezpieczającemu 
można było przypisać odpowiedzialność),  

4.12. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wynajmem pomieszczeń w celu 
organizacji konferencji, sympozjów, kiermaszów, bankietów jak również prowadzenia innej 
działalności komercyjnej  itp., bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.13. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu ruchomym i nieruchomościach podczas 
wykonywania obróbki, modernizacji, naprawy, konserwacji, remontów, czyszczenia lub innych 
czynności, prac i usług, z podlimitem 3 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, 

4.14. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez osoby niezwiązane z ubezpieczającym  
na podstawie umowy o pracę, m.in. instruktorów, przewodników, animatorów, wolontariuszy, 
praktykantów, stażystów, osoby skazane, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie 
użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane  
do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, itp., bez podlimitu, do wysokości sumy 
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.15. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów 
niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,  
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z podlimitem 400 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.16. odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe  
i rzeczowe) wyrządzone pracownikom oraz osobom wykonującym prace społecznie użyteczne  
(w tym skazanym oraz praktykantom i osobom skierowanym przez Urząd Pracy do prac 
interwencyjnych), powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezależnie  
od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem 
wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.10.2002 r.  
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 
r., Nr 167, poz. 1322), z podlimitem 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 

5. Suma gwarancyjna: 5 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe  
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, z uwzględnieniem podlimitów określonych 
wyżej. 

6. Warunki szczególne obligatoryjne: 

6.1. Przyjęcie wszystkich definicji podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
6.2. Pokrycie kosztów obrony ubezpieczonego w postępowaniach pozasądowych w przypadku szkód 

wyrządzonych na terytorium USA i Kanady podczas podróży służbowych, z podlimitem 500 000 
zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 

6.3. Pokrycie kosztów obrony ubezpieczonego w postępowaniach pozasądowych dla szkód innych 
niż wyrządzone na terytorium USA i Kanady podczas podróży służbowych oraz kosztów obrony 
ubezpieczonego w postępowaniach sądowych dla szkód powstałych poza terytorium Polski, a 
także kosztów obrony w procesach sądowych szkód z tytułu szkód powstałych na terytorium 
Polski, z podlimitem 2 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 

6.4. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
6.5. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
6.6. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych 
6.7. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
6.8. Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia  
6.9. Przyjęcie podanej klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa 
6.10. Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin 
6.11. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia OC 
6.12. Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej 
6.13. Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 
6.14. Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
6.15. Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia 
6.16. Przyjęcie podanej klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług 
6.17. Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów 
6.18. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 
6.19. Franszyzy i udziały własne: 

a. w szkodach rzeczowych: franszyza integralna – 200 zł; franszyza redukcyjna, udział własny – 
brak  

b. w szkodach osobowych: franszyza integralna, redukcyjna i udział własny – brak 
c. w OC pracodawcy:  

 w szkodach rzeczowych: franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna – brak  
 w szkodach osobowych: franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS o ile 
ubezpieczający/ubezpieczony odprowadza za pracownika składki na ubezpieczenie społeczne, 
w pozostałych przypadkach - brak (np. w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o 
pracę), franszyza integralna i udział własny – brak 

d. w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym: franszyza integralna - 
200 zł, franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 3 000 zł, udział własny – 
brak 

7. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 

7.1. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 
7.2. Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin 
7.3. Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych 
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V.6.  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:  

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody 
wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku  
z zarządzaniem nieruchomością. Zakres ubezpieczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 1616). 
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest ubezpieczający oraz osoby przy pomocy których 
realizować będzie czynności zarządu. 

2. Suma gwarancyjna: 100 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich 
zdarzeń 

3. Warunki szczególne obligatoryjne: 

3.1. Przyjęcie wszystkich definicji podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia  
3.2. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
3.3. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
3.4. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych 
3.5. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
3.6. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 
3.7. Franszyzy i udziały własne: brak 

4. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 

4.1. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 
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VI. Część II zamówienia: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i podróży 

służbowych pracowników, wolontariuszy i gości Muzeum Historii Żydów Polskich. 

Zakres zamówienia obejmuje: 

VI.1.  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszy 
VI.2.  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników 
VI.3.  Ubezpieczenie pracowników, współpracowników i gości (zaproszonych przez zamawiającego, 

podróżujących w jego interesie) podczas zagranicznych podróży służbowych 
VI.4.  Ubezpieczenie pracowników, współpracowników i gości (zaproszonych przez zamawiającego, 

podróżujących w jego interesie) podczas krajowych podróży służbowych 
VI.5.  Ubezpieczenie obcokrajowców (zaproszonych przez zamawiającego) podczas podróży 
 
VI.1.  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszy. 
 
1. Definicje 
1.1. Ubezpieczający – Muzeum Historii Żydów Polskich, które zawiera umowę dobrowolnego, 

grupowego ubezpieczenia NNW w imieniu wolontariuszy. 
1.2. Ubezpieczony – wolontariusz - osoba fizyczna, która jest objęta ochroną ubezpieczeniową.  
1.3. Uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci 

Ubezpieczonego; w przypadku niewyznaczenia osoby uprawnionej świadczenie przysługuje 
członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, 
rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom w kolejności przewidzianej prawem 
spadkowym; jeżeli świadczenie przysługuje kilku osobom, to jego wysokość dzieli się między 
te osoby w równych częściach. 

1.4. Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego  
i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie 
którego zaszło zdarzenie objęte odpowiedzialnością Wykonawcy. 

1.5. Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, 
narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu  
lub upośledzeniu jego funkcji. 

1.6. Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: 
a) wizyt lekarskich, leczenia, zabiegów ambulatoryjnych i operacji oraz badań zleconych przez 

lekarza, 
b) zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, 
c) leczenia szpitalnego, 
d) transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium. 
1.7. W odniesieniu do innych definicji Zamawiający uznaje treść definicji obowiązujących  

w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy 
 

Struktura wiekowa ubezpieczonych Szacunkowa ilość osób w % 

Do 30 roku życia 65% 

Powyżej 30 roku życia do 50 roku życia 20% 

Powyżej 50 roku życia do 70 roku życia 10% 

Powyżej 70 roku życia do 80 roku życia 4% 

Powyżej 80 roku życia 1% 

2.  Zakres, przedmiot i suma ubezpieczenia: 

Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 20 000,00 zł 
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Trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku 20 000,00 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
(za 1% uszczerbku)  

200,00 zł 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
40,00 zł za każdy dzień pobytu 
(suma ubezpieczenia 20 000 zł) 

Zwrot kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w następstwie 
nieszczęśliwego wypadku 

do 10 000,00 zł 

Zakres ochrony rozszerzony o ryzyka zawału serca oraz udaru mózgu (ryzyka te nie obejmują osób powyżej 70 
roku życia). 

 
2.1. Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
2.1.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. 
2.1.2. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 24 

miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje 
związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią 
Ubezpieczonego. 

2.1.3. Wysokość świadczenia – 100 % sumy ubezpieczenia. 
 
2.2. Trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
2.2.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego powstałe w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy, 
2.2.2. Trwałe inwalidztwo oznacza trwałe zmiany w stanie zdrowia Ubezpieczonego, wyniku których 

z medycznego punktu widzenia Ubezpieczony pozostaje trwale i całkowicie niezdolny  
do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej.  

 
2.3. Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
2.3.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na 

zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił w okresie odpowiedzialności 
Wykonawcy.  

2.3.2. Prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu 
maksymalnie za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego oraz jeżeli  
z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy 
nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego. 

 
2.4. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
2.4.1. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

Wykonawca wypłaci świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt 
w szpitalu trwa dłużej niż 3 dni (72 godziny). 

2.4.2. Wykonawca wypłaci łączne świadczenia maksymalnie za okres nieprzekraczający 90 dni 
pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w całym okresie ubezpieczenia. 

 
2.5. Zwrot kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  

Wykonawca refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które 
nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu. 
Refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, 
które zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości 
rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy 
ubezpieczenia. 

 
2.6. Zakres terytorialny: teren RP, w miejscu wykonywania czynności wolontariatu oraz w drodze 

do i z tego miejsca. 
 
2.7. Ubezpieczeni – wolontariusze wykonujący czynności na rzecz Zamawiającego. Ochrona 

obejmuje 4 500 osobodni. Forma bezimienna. 
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3. Realizacja świadczeń: 
3.1. W przypadku zgłoszenia roszczeń Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia procesu 

likwidacji roszczenia w ciągu 30 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody i złożenia 
niezbędnych dokumentów, a w przypadku braku kompletnej dokumentacji niezbędnej do 
rozpatrzenia roszczenia, zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w terminie 14 dni od dnia 
wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia jego odpowiedzialności. 
Ponadto w ciągu 7 dni od daty wpływu roszczenia będzie wysyłane pismo z prośbą o 
uzupełnienie dokumentacji oraz listą informacji niezbędnych do zakończenia procesu 
likwidacji roszczenia. 

3.2. Wykonawca orzeka o przyznaniu świadczenia bez powoływania komisji lekarskich na 
podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej. W przypadku braku akceptacji przez 
Ubezpieczonego takiego orzeczenia, powoływana będzie komisja lekarska. 

 
4. Franszyzy i udziały własne – brak 
 
5. Warunki szczególne obligatoryjne: 
5.1. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
5.2. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
5.3. Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych 
5.4. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
5.5. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 
 
6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 
6.1. Przy doznaniu przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu przekraczającego 25%, 

wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym dwukrotności 
doznanego uszczerbku na zdrowiu (progresywne ustalanie odszkodowania)  

6.2. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 
 
VI.2.  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników. 
 
1. Definicje 
1.1. Ubezpieczający – Muzeum Historii Żydów Polskich, które zawiera umowę dobrowolnego, 

grupowego ubezpieczenia NNW w imieniu pracowników. 
1.2. Ubezpieczony – pracownik - osoba fizyczna, która jest objęta ochroną ubezpieczeniową.  
1.3. Uprawniony - osoba upoważniona do otrzymania świadczenia w razie śmierci 

Ubezpieczonego; w przypadku niewyznaczenia osoby uprawnionej świadczenie przysługuje 
członkom rodziny Ubezpieczonego według następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, 
rodzicom, innym ustawowym spadkobiercom w kolejności przewidzianej prawem 
spadkowym; jeżeli świadczenie przysługuje kilku osobom, to jego wysokość dzieli się między 
te osoby w równych częściach. 

1.4. Nieszczęśliwy wypadek - przypadkowe, nagłe, niezależne od woli Ubezpieczonego  
i stanu jego zdrowia, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie 
którego zaszło zdarzenie objęte odpowiedzialnością Wykonawcy. 

1.5. Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe, nierokujące poprawy uszkodzenie danego organu, 
narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu  
lub upośledzeniu jego funkcji. 

1.6. Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty: 
a) wizyt lekarskich, leczenia, zabiegów ambulatoryjnych i operacji oraz badań zleconych przez 

lekarza, 
b) zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, 
c) leczenia szpitalnego, 
d) transportu z miejsca wypadku do szpitala lub ambulatorium. 
1.7. W odniesieniu do innych definicji Zamawiający uznaje treść definicji obowiązujących  

w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy. 
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Struktura wiekowa ubezpieczonych Szacunkowa ilość osób 

Do 25 roku życia 7 

Powyżej 25 roku życia do 40 roku życia 104 

Powyżej 41 roku życia do 54 roku życia 33 

Powyżej 55 roku życia  7 

 
2.  Zakres, przedmiot i suma ubezpieczenia: 
 

Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia 

Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 20 000,00 zł 

Trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku 20 000,00 zł 

Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
(za 1% uszczerbku)  

200,00 zł 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego 
wypadku 

40,00 zł za każdy dzień pobytu 
(suma ubezpieczenia 20 000 zł) 

Zwrot kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą 
w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

do 10 000,00 zł 

Zakres ochrony rozszerzony o ryzyka zawału serca oraz udaru mózgu  

 
2.1. Śmierć ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
2.1.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego 

wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy. 
2.1.2. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 24 

miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje 
związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią 
Ubezpieczonego. 

2.1.3. Wysokość świadczenia – 100 % sumy ubezpieczenia. 
 

2.2. Trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
2.2.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego powstałe w następstwie 

nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy, 
2.2.2. Trwałe inwalidztwo oznacza trwałe zmiany w stanie zdrowia Ubezpieczonego, wyniku których 

z medycznego punktu widzenia Ubezpieczony pozostaje trwale i całkowicie niezdolny  
do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej.  

 
2.3. Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
2.3.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na 

zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił w okresie odpowiedzialności 
Wykonawcy.  

2.3.2. Prawo do świadczenia przysługuje za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu 
maksymalnie za 100 % trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego oraz jeżeli  
z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy 
nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Ubezpieczonego. 

 
2.4. Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 
2.4.1. W przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 

Wykonawca wypłaci świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu, pod warunkiem, że pobyt  
w szpitalu trwa dłużej niż 3 dni (72 godziny). 

2.4.2. Wykonawca wypłaci łączne świadczenia maksymalnie za okres nieprzekraczający 90 dni 
pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w całym okresie ubezpieczenia. 

 
2.5. Zwrot kosztów leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  

Wykonawca refunduje koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które 
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nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu. 
Refundacji podlegają udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, 
które zostały poniesione w ciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości 
rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy 
ubezpieczenia. 

 
2.6. Zakres terytorialny: teren RP, podczas wykonywania pracy, w drodze do i z pracy. 
 
2.7. Ubezpieczeni – pracownicy Zamawiającego (maks. 160 osób w wieku do 65 lat – od takiej 

ilości należy obliczyć składkę). Forma bezimienna. 
 
3. Realizacja świadczeń: 
3.1. W przypadku zgłoszenia roszczeń Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia procesu 

likwidacji roszczenia w ciągu 30 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody i złożenia 
niezbędnych dokumentów, a w przypadku braku kompletnej dokumentacji niezbędnej do 
rozpatrzenia roszczenia, zobowiązuje się do wypłaty świadczenia w terminie 14 dni od dnia 
wyjaśnienia wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia jego odpowiedzialności. 
Ponadto w ciągu7 dni od daty wpływu roszczenia będzie wysyłane pismo z prośbą o 
uzupełnienie dokumentacji oraz listą informacji niezbędnych do zakończenia procesu 
likwidacji roszczenia. 

3.2. Wykonawca orzeka o przyznaniu świadczenia bez powoływania komisji lekarskich  
na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej. W przypadku braku akceptacji przez 
Ubezpieczonego takiego orzeczenia, powoływana będzie komisja lekarska. 

 
4. Franszyzy i udziały własne – brak 
 
5. Warunki szczególne obligatoryjne: 
5.1. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
5.2. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
5.3. Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych 
5.4. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
5.5. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 

6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 
6.1. Przy doznaniu przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu przekraczającego 25%, 

wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym dwukrotności 
doznanego uszczerbku na zdrowiu (progresywne ustalanie odszkodowania)  

6.2. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 
 
 
VI.3.  Ubezpieczenie pracowników, współpracowników i gości (zaproszonych przez 

zamawiającego, podróżujących w jego interesie) podczas zagranicznych podróży 
służbowych. 

 
1.  Przedmiot ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia są: koszty leczenia ubezpieczonego, następstwa nieszczęśliwych 
wypadków, pomoc w podróży assistance, bagaż podróżny oraz odpowiedzialność cywilna  
w czasie podróży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zawału serca i udaru mózgu. 
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie etapy podroży, pobyt i powrót. 

 
2.  Forma zawarcia ubezpieczenia - polisa obrotowa, forma bezimienna – lista osób, które brały 

udział w podróżach przekazywana będzie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 
Składka naliczana z góry za cały roczny okres ochrony ubezpieczeniowej, z rozliczeniem po 
zakończeniu realizacji zamówienia (zwrot lub dopłata). 

 
3.  Szacowana liczba osobodni:   236 
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4.  Zakres terytorialny: cały świat 
 
5.  Sumy ubezpieczenia. 
 
5.1.  Koszty leczenia i pomoc w podróży assistance  

Suma ubezpieczenia: 30 000 euro na osobę  
 
5.2. Następstwa nieszczęśliwych wypadków 

Suma ubezpieczenia: 20 000 zł na osobę  
 
  Świadczenie wypłacane będzie w następujący sposób: 

- w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła w okresie roku  
od daty jego wystąpienia – 100% sumy ubezpieczenia; 
- w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu - procent sumy ubezpieczenia odpowiadający 
procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

 
5.3.  Bagaż podróżny 

Suma ubezpieczenia: 3 000 zł na osobę 
 
5.4.  Odpowiedzialność cywilna 

Suma gwarancyjna: 100 000 zł na osobę 
 

Uwaga dotycząca pkt. od 5.1. do 5.4. – ilekroć mowa jest o sumie ubezpieczenia 
wyrażonej w euro lub złotych możliwe jest jej przeliczanie przez wykonawców do 
waluty stosowanej w OWU, pod warunkiem, ze po przeliczeniu suma ubezpieczenia 
nominalnie odpowiadać będzie wymaganej przez Zamawiającego.  

 
6.  Franszyzy i udziały własne - brak 
 
7.  Warunki szczególne obligatoryjne: 
7.1.  Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
7.2.  Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
7.3.  Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych 
7.4.  Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
7.5.  Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 
 
8. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 
8.1. Przy doznaniu przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu przekraczającego 25%, 

wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym dwukrotności 
doznanego uszczerbku na zdrowiu (progresywne ustalanie odszkodowania)  

8.2. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 
 
 
VI.4.  Ubezpieczenie pracowników, współpracowników i gości (zaproszonych przez 

zamawiającego, podróżujących w jego interesie) podczas krajowych podróży 
służbowych. 

 
1.  Przedmiot ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia są: następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz 
odpowiedzialność cywilna w czasie podróży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zawału serca i udaru mózgu. 
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie etapy podroży, pobyt i powrót. 

 
2.  Forma zawarcia ubezpieczenia - polisa obrotowa, forma bezimienna – lista osób, które brały 

udział w podróżach przekazywana będzie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 
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Składka naliczana z góry za cały roczny okres ochrony ubezpieczeniowej, z rozliczeniem po 
zakończeniu realizacji zamówienia (zwrot lub dopłata). 

 
3.  Szacowana liczba osobodni: 237  
 
4.  Zakres terytorialny: RP 
 
5.  Sumy ubezpieczenia. 
 
5.1.  Następstwa nieszczęśliwych wypadków 

Suma ubezpieczenia: 20 000 zł na osobę 
 
  Świadczenie wypłacane będzie w następujący sposób: 

- w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła w okresie roku od 
daty jego wystąpienia – 100% sumy ubezpieczenia; 
- w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu - procent sumy ubezpieczenia odpowiadający 
procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

 
5.2.  Odpowiedzialność cywilna 

Suma gwarancyjna: 100 000 zł na osobę 
 

Uwaga dotycząca pkt. od 5.1. i 5.2. – ilekroć mowa jest o sumie ubezpieczenia wyrażonej 
w euro lub złotych możliwe jest jej przeliczanie przez wykonawców do waluty 
stosowanej w OWU, pod warunkiem, że po przeliczeniu suma ubezpieczenia nominalnie 
odpowiadać będzie wymaganej przez Zamawiającego. 

 
6.  Franszyzy i udziały własne - brak 
 
7.  Warunki szczególne obligatoryjne: 
7.1.  Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
7.2.  Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
7.3.  Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych 
7.4.  Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
7.5.  Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 
 
8. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 
8.1. Przy doznaniu przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu przekraczającego 25%, 

wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym dwukrotności 
doznanego uszczerbku na zdrowiu (progresywne ustalanie odszkodowania)  

8.2. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 
 
 
VI.5. Ubezpieczenie obcokrajowców (zaproszonych przez zamawiającego) podczas podróży. 
 
1.  Przedmiot ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia są: koszty leczenia ubezpieczonego (w tym obcokrajowców na 
terenie RP), następstwa nieszczęśliwych wypadków, pomoc w podróży assistance, bagaż 
podróżny oraz odpowiedzialność cywilna w czasie podróży. Ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zawału serca i udaru mózgu. 
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie etapy podroży, pobyt i powrót. 

 
2.  Forma zawarcia ubezpieczenia - polisa obrotowa, forma bezimienna – lista osób, które brały 

udział w podróżach przekazywana będzie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. 
Składka naliczana z góry za cały roczny okres ochrony ubezpieczeniowej, z rozliczeniem po 
zakończeniu realizacji zamówienia (zwrot lub dopłata). 
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3.  Szacowana liczba osobodni: 50  
 
4.  Zakres terytorialny: cały świat 
 
5.  Sumy ubezpieczenia. 
 
5.1.  Koszty leczenia (w tym obcokrajowców na terenie RP) i pomoc w podróży assistance  

Suma ubezpieczenia: 30 000 euro na osobę 
 
5.2.  Następstwa nieszczęśliwych wypadków 

Suma ubezpieczenia: 20 000 zł na osobę 
 
  Świadczenie wypłacane będzie w następujący sposób: 

- w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nastąpiła w okresie roku od 
daty jego wystąpienia – 100% sumy ubezpieczenia; 
- w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu - procent sumy ubezpieczenia odpowiadający 
procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

 
5.3.  Bagaż podróżny 

Suma ubezpieczenia: 3 000 zł na osobę 
 
5.4.  Odpowiedzialność cywilna 

Suma gwarancyjna: 100 000 zł na osobę 
 

Uwaga dotycząca pkt. od 5.1. do 5.4. – ilekroć mowa jest o sumie ubezpieczenia 
wyrażonej w euro lub złotych możliwe jest jej przeliczanie przez wykonawców do 
waluty stosowanej w OWU, pod warunkiem, że po przeliczeniu suma ubezpieczenia 
nominalnie odpowiadać będzie wymaganej przez Zamawiającego. 

 
6.  Franszyzy i udziały własne - brak 
 
7.  Warunki szczególne obligatoryjne: 
7.1.  Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
7.2.  Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
7.3.  Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych 
7.4.  Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
7.5.  Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 
 
8. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 
8.1. Przy doznaniu przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu przekraczającego 25%, 

wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym dwukrotności 
doznanego uszczerbku na zdrowiu (progresywne ustalanie odszkodowania)  

8.2. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 
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VII.  Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, 
dotyczące części I i II zamówienia. 

Franszyza integralna – dolna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej 
wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej) 

Franszyza redukcyjna – kwotowy udział własny ubezpieczającego/ubezpieczonego w każdej 
szkodzie 

Dym i sadza – produkty niepełnego spalania materiałów, które: 
1. nagle wydobyły się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych  
lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy 
jednoczesnym sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających 
2. są następstwem powstania pożaru w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim otoczeniu 

Śnieg /lód – szkoda w ubezpieczonym mieniu powstała wskutek bezpośredniego działania ciężaru 
śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu  
lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone  

Trzęsienie ziemi - zgodnie z definicją określoną w OWU ubezpieczycieli  

Wandalizm – zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem  
lub dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku 

Dewastacja – rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.  
W zakresie obligatoryjnym ryzyko dewastacji obejmuje szkody powstałe wskutek pomalowania, w 
tym graffiti.  

Pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko albo powstał poza paleniskiem i 
rozszerzył się o własnej sile, niezależnie od miejsca jego powstania. 

Deszcz nawalny - za deszcz nawalny uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności co 
najmniej 3, potwierdzonym przez stację pomiarową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
znajdującą się najbliżej miejsca ubezpieczenia, w którym powstała szkoda. W razie braku takiego 
potwierdzenia Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeżeli stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu 
ich powstania lub w najbliższym sąsiedztwie świadczy o działaniu deszczu nawalnego. Przy czym 
Ubezpieczyciel nie może odmówić odszkodowania na podstawie jedynie własnej oceny stanu 
faktycznego i rozmiarów szkody, niepopartej zaświadczeniem wydanym przez stację pomiarową 
Instytutu Meteorologii  
i Gospodarki Wodnej, znajdującą się najbliżej miejsca ubezpieczenia. 

Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby 
fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika 
uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył 
wykonywanie pracy. 

Podwykonawca – przedsiębiorca, któremu ubezpieczający powierzył wykonanie zleconej pracy, 
usługi lub innej czynności, określonej w łączącej ich umowie. 

Powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się stanu wody w korytach wód płynących 
bądź zbiornikach wód stojących i wystąpienie z brzegów na skutek opadów atmosferycznych, 
topnienia śniegu i lodu, zatorów lodowych i śryżowych, spływu wód po stokach, zboczach górskich i 
falistych  
lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także 
szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszeniem przedmiotów przez wody 
powodziowe 
Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w wyniku powodzi w mieniu znajdującym się  
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 145), z wyłączeniem mienia znajdującego się na terenach 
pomiędzy linią brzegu, a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem. 
Nie mają zastosowania wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu 
historycznego występowania powodzi w miejscu ubezpieczenia, zawarte w ogólnych bądź 
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szczególnych warunkach ubezpieczenia. 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również szkody w wyniku podniesienia się poziomu wód 
gruntowych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody 
w wyniku powodzi). 

Kradzież zwykła – dokonanie zaboru w celu przewłaszczenia mienia bez zniszczenia zabezpieczeń  
lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności  
lub bezbronności. Ubezpieczający nie później niż w terminie 48 godzin po stwierdzeniu wystąpienia 
szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą, zobowiązany jest poinformować o zdarzeniu policję. 
Kradzież zwykła nie dotyczy gotówki i innych wartości pieniężnych. 

Kradzież zuchwała – to kradzież, w której sprawca zabierając rzeczy w celu ich przywłaszczenia, 
zastosował przemoc lub groźbę użycia przemocy, która nie zawiera się w definicji rabunku (rozboju) – 
zgodnej z definicją zawartą w OWU Ubezpieczycieli, albo działał jawnie wykazując wobec posiadacza 
rzeczy postawę obliczoną na zaskoczenie. W szczególności kradzieżą zuchwałą jest zabór pojazdu 
wraz z dokumentami i kluczykami wskutek użycia podstępu (celowe spowodowanie kolizji, wrzucenie 
pod pojazd przedmiotu, który doprowadzi do jego zatrzymania), a także działanie jawne, polegające na 
zaborze pojazdu chwilowo opuszczonego przez posiadacza, działającego w stanie wyższej 
konieczności, np. w celu udzielenia pomocy. 

Kradzież z włamaniem – zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia  
w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej, będącej częścią konstrukcji 
pomieszczenia zamkniętego lub specjalnym zamknięciem utrudniającym dostęp do jego wnętrza. 

Rabunek (rozbój) - kradzież ubezpieczonego mienia przy użyciu przemocy wobec osoby lub groźby 
natychmiastowego jej użycia albo z doprowadzeniem człowieka do stanu nieprzytomności  
lub bezbronności. Za rabunek (rozbój) uważa się także postępowanie sprawcy, który w celu 
utrzymania się w posiadaniu zabranej ubezpieczonej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, 
używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do 
stanu nieprzytomności lub bezbronności. 

Szkoda - za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek 
działania jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych zakresem umowy ubezpieczenia o charakterze 
nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego. Nie stosuje się odmiennych 
zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne 
zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń. Za szkodę rozumie się także zanieczyszczenie lub 
skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych 
umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich 
funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie 
lub zniszczenie. 

Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, 
gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów 
rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (zgodnie  
z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 ustawy Prawo budowlane). 
Nie jest katastrofą budowlaną: 
1. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub 

wymiany 
2. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami 
3. awaria instalacji 
Limit odpowiedzialności: 20 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Klauzula likwidacyjna – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Bez względu na stopień amortyzacji lub zużycia technicznego danego przedmiotu ubezpieczenia, 
ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej, odszkodowanie wypłacane 
jest w pełnej wysokości, obejmującej koszt naprawy, wymiany, nabycia lub odbudowy  
z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych opłat, do sumy 
ubezpieczenia uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej rzeczy, nie więcej jednak niż suma 
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ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od tego, która z nich jest 
niższa. Jakiekolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące 
proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą miały 
zastosowania. 
Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu 
ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania wyliczona zostanie na podstawie 
protokołu szkody, w wysokości odpowiadającej kosztom nabycia lub odtworzenia mienia, nie więcej 
jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od 
tego, która z nich jest niższa. 

Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli - z zachowaniem 
pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych  
we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są szkody w ubezpieczonych budynkach  
i budowlach spowodowane kradzieżą elementów stałych tych nieruchomości (np. rynien, parapetów, 
ogrodzeń itp.). Limit odpowiedzialności wynosi 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 
okresie ubezpieczenia. 

Klauzula automatycznego pokrycia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej 
deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. Suma ubezpieczenia 
ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia. 
Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% łącznej sumy 
ubezpieczenia (dotyczy wszystkich podmiotów objętych ubezpieczeniem łącznie), przy czym przy 
wzroście wartości majątku o 10 mln zł Ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki  
z tytułu doubezpieczenia mienia objętego niniejszą klauzulą.  
W sytuacji, gdy wartość nowo ubezpieczanego mienia przekroczy 20 % sumy ubezpieczenia lub 10 
mln złotych, ubezpieczyciel powiadomi o tym fakcie ubezpieczającego. 
Ubezpieczyciel może żądać dopłaty składki wyłącznie od nadwyżki ponad wyznaczony limit  
10 mln zł. 
Składka za doubezpieczenie ponad określony limit będzie naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony 
po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej  
z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej),  
z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży i innych zmniejszeń w stanie 
środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres 
ubezpieczenia zgodnie z art. 813 §1 K.C). Bezskladkowy i procentowy limit jest wspólny dla 
ubezpieczenia mienia  
od wszystkich ryzyk i dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego  
lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, pod warunkiem, że w chwili 
zlecenia przelewu bankowego na koncie ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki 
finansowe. 

Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
 W braku odmiennego stanowiska ubezpieczającego lub ubezpieczonego przekazanego  
do ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z 
przewłaszczeniem na zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art. 823 § 1 K.C., 
zaś prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 
 Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie wygasa ona 
także w przypadku powrotnego przejścia własności na ubezpieczającego lub ubezpieczonego. 
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Klauzula czasu ochrony – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty 
ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym  
z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty 
wyżej wymienionej należności ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie ubezpieczającego do 
zapłaty  
z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela.  

Klauzula nieściągania rat niewymagalnych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla 
ubezpieczającego/ubezpieczonego rat jeszcze niewymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. 
W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia 
pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i wysokości. 

Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń – z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku  
i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan stosowanych przez ubezpieczającego zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych i uznaje go za wystarczający i spełniający warunki  
do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody. 

Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń (dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych) 
- z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan stosowanych przez ubezpieczającego/ 
ubezpieczonego zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i uznaje go za wystarczający i spełniający 
warunki do uzyskania ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku 
szkody. 

Klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku  
i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ustala się, że ubezpieczyciel zwróci ubezpieczającemu/ubezpieczonemu koszty naprawy zniszczonych 
lub uszkodzonych zabezpieczeń (stropów, ścian, podług, drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji i innych 
elementów) wskutek dokonanej albo usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany 
kluczy. Limit kosztów ustala się w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

Klauzula zgłaszania szkód – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Na podstawie art. 818 § 1 Kodeksu cywilnego ustala się termin powiadomienia ubezpieczyciela  
o wypadku ubezpieczeniowym na 14 dni od daty uzyskania przez ubezpieczającego lub 
ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku. 

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W razie naruszenia z winy umyślnej przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego obowiązku 
powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym w określonym w umowie 
ubezpieczenia lub ogólnych warunkach ubezpieczenia w terminie, ubezpieczyciel może odpowiednio 
zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło 
ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Pozostałe postanowienia art. 818 K.C. 
mają pełne zastosowanie. 
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Klauzula miejsc ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
1. Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące  
do ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne,  
jak i wynajmowane, zarządzane czy dzierżawione, położone na terenie RP. Wprowadza się limit 
odpowiedzialności w wysokości 5 000 000 zł. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa rozszerzona zostaje także na wszystkie dowolne lokalizacje,  
gdzie znajduje się ubezpieczone mienie (w tym w okresie wystaw lub imprez poza miejscem 
ubezpieczenia) – z limitem w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

Klauzula transportu wewnątrzzakładowego - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu polegające na jego 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie powstałe w trakcie jego przenoszenia, przewożenia lub 
transportu wewnątrzzakładowego (w obrębie danej lokalizacji), w tym także szkody spowodowane 
wypadkiem środka transportu, za pomocą którego mienie było przewożone. Limit odpowiedzialności: 
100 000 zł  
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (nie ma zastosowania jeśli w myśl zapisów 
ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia ryzyko nie jest limitowane). 

Klauzula robót budowlano – montażowych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe w związku  
z prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym: 
 przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia, 
 przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, do kwoty 1 000 000 zł na wszystkie 
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie 
ubezpieczenia, pod warunkiem, że: 
- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 
obiektu lub konstrukcji dachu, 
- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego  
w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji. 

Klauzula przechowywania mienia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula 
ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było 
uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości. Powyższe dotyczy również mienia 
znajdującego się  
w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. W odniesieniu do mienia, którego charakter 
nie wymaga składowania bezpośrednio na podłodze ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli 
mienie to przechowywane jest na podstawie o wysokości przynajmniej 7 cm.  
W  odniesieniu do szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry ubezpieczyciel ponosi 
pełną odpowiedzialność bez względu na sposób składowania i przechowywania mienia. 

Klauzula 72 godzin – ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej objęte są 
szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny, w tym samym miejscu do upływu 72 godzin  
od zgłoszenia pierwszej szkody. 

Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
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Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody 
wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub ubezpieczonego. Ubezpieczyciel jest 
wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie. 

 
Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia – z zachowaniem 
pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych  
we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe  
w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) używanych do celów 
służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie, przy czym w przypadku kradzieży  
z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje 
zachowana pod warunkiem, że: 
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja), 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące 
zamki i – jeżeli pojazd ma zainstalowany – włączony został system alarmowy, 
- sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np. w bagażniku) 
- kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza zamkniętym 
garażem miała miejsce pomiędzy godziną 6:00 a 23:00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, jeżeli 
pojazd znajdował się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu). 

Klauzula szkód mechanicznych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód 
mechanicznych spowodowanych: 
a) działaniem człowieka, 
b) wadami produkcyjnymi, 
c) przyczynami eksploatacyjnymi. 

Za szkody spowodowane: 
a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych  
do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 
b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu  
lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas 
wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 
c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne 
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne (np. siły 
odśrodkowe, wzrost ciśnienia,  eksplozję lub implozję, przegrzanie, dostanie się ciała obcego itp.)  
oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 
Dotyczy grup 3,4,5,6 i 8 KŚT  
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 300 zł 

Klauzula szkód elektrycznych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne  
od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności 
powstałych w wyniku zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, 
przegrzania, okopcenia, itp.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000 zł. 
Franszyza redukcyjna: 50 zł w każdej szkodzie  

Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie przez reprezentantów 
ubezpieczającego/ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów ubezpieczającego uważa się 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: Muzeum Historii Żydów Polskich Strona 67 z 96 

Dyrektora Muzeum i jego pełnomocników, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania  
w jego imieniu. 

Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji - z zachowaniem 
pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych  
we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym  
lub jego częściach obejmuje również okres od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do daty 
włączenia go do planowanej eksploatacji. Warunkiem rozszerzenia jest magazynowanie sprzętu lub 
jego części  
w odpowiednich opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych. Okres magazynowania  
nie może przekraczać 6 miesięcy od daty dostawy. 

Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji - z zachowaniem 
pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we 
wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania (poza stanowiskiem 
pracy) lub chwilowej przerwy w użytkowaniu w miejscu objętym ubezpieczeniem. Okres 
tymczasowego magazynowania nie może przekraczać 6 miesięcy. 

Klauzula szybkiej likwidacji szkód -  z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest 
konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, ubezpieczający/ubezpieczony powiadamiając o 
szkodzie ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając stosowny 
protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie ubezpieczający przedstawi 
wyliczone wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania 
przez ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy 
nie jest natychmiast konieczne, ubezpieczający/ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić 
do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel 
nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 

Klauzula automatycznego pokrycia OC - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obejmuje automatyczną ochroną 
ubezpieczeniową na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia OC wszystkie lokalizacje 
przyjęte przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w posiadanie, zarząd, administrację lub utrzymanie. 

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki /demontażu i wywiezienia 
pozostałości, poniesione przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w związku z zrealizowaniem się 
zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 20% wartości szkody, nie 
więcej jednak niż 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. 

Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów - z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku  
i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez ubezpieczającego 
konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców bądź ekspertów 
związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia, o ile 
powołanie rzeczoznawcy zostało uzgodnione z ubezpieczycielem. Ustala się limit odszkodowawczy 
100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia w systemie na pierwsze 
ryzyko. 
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Klauzula wadliwego wykonania prac, czynności lub usług - z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku  
i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Rozszerza się zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego za szkody osobowe  
i rzeczowe spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia po 
przekazaniu odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług świadczonych przez ubezpieczającego/ 
ubezpieczonego, wynikłe z nienależytego wykonania takiego zobowiązania, niezależnie od źródła 
obowiązku odszkodowawczego. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody zarówno wyrządzone 
odbiorcy czynności, prac lub usług, jak również innym poszkodowanym. W razie wątpliwości za 
moment przekazania odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług świadczonych przez 
ubezpieczającego/ ubezpieczonego przyjmuje się chwilę, w której została dokonana ostatnia czynność 
faktyczna związana z realizacją całości lub formalnie wyodrębnionego etapu tych czynności, prac lub 
usług. 

Klauzula zmian w odbudowie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Na pisemny wniosek ubezpieczającego/ubezpieczonego ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę 
zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej 
konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika  
z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia  
na budowę). Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia wynosi 20% wartości szkody. 

Klauzula odnowienia lub odtworzenia dokumentów - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel pokrywa w granicach ustalonego limitu udokumentowane koszty związane  
z zabezpieczeniem, odnowieniem, transportem i/lub odtworzeniem planów, map bądź innych 
dokumentów, uszkodzonych albo zniszczonych w związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia. 
ubezpieczający/ubezpieczony, w granicach ustalonego limitu, zastrzega sobie prawo do skorzystania  
z usług firmy specjalizującej się w zakresie wykonywania prac (czynności) określonych w niniejszej 
klauzuli. 
Limit odpowiedzialności wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 
ubezpieczenia. 

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uzasadnione i udokumentowane przez ubezpieczającego/ 
ubezpieczonego nakłady związane z: 
1) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia 
działaniem powstałego zdarzenia losowego oraz zmniejszeniem rozmiaru szkody objętej zakresem 
ubezpieczenia, jeśli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 
2) akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją, kosztami akcji ratowniczej, w tym 
wynagrodzenie Straży Pożarnej na podstawie otrzymanych i zapłaconych przez 
ubezpieczającego/ubezpieczonego rachunków, itp.), jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub 
niedopuszczenie do ich zwiększenia; 
3) dodatkowymi kosztami pracy, w szczególności godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w nocy  
i w dni wolne od pracy oraz frachtu lotniczego, z wyjątkiem frachtu ekspresowego, poniesione  
w związku ze szkodą, za którą ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność; 
4) wszelkimi uzasadnionymi i udokumentowanymi kosztami i opłatami specjalistów (architektów, 
inżynierów, konserwatorów zabytków), związanymi z przygotowaniem wszelkiej dokumentacji, 
szczególnie projektowej i konstrukcyjnej niezbędnej do przywrócenia mienia do stanu sprzed dnia 
szkody, poniesionymi przez ubezpieczającego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia objętego 
umową ubezpieczenia; 
5) dostosowaniem do poleceń uprawnionych organów władz i zmian przepisów - zwrotowi podlegają 
koszty dostosowania odtwarzanego mienia do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów i norm, 
koszty wynikające z tego, że nie można odtworzyć mienia z uwzględnieniem dotychczasowych 
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technologii czy konstrukcji oraz koszty wynikające z tego, że w związku z koniecznością dokonania 
tych zmian nie jest możliwe wykorzystanie nadających się jeszcze do dalszego użycia pozostałości po 
mieniu dotkniętym szkodą, np. koszty jego rozbiórki, demontażu i wywozu pozostałości - w 
odniesieniu  
do postanowień ust. 5 ustanawia się limit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. 
Limit odszkodowawczy ponad sumę ubezpieczenia: 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  
w każdym okresie ubezpieczenia. 

 
Klauzula usunięcia przyczyn awarii -  z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
że w ramach sumy ubezpieczenia oraz w zakresie zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną 
ubezpieczeniową ubezpieczyciel pokrywa koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny powstania 
awarii w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, ogrzewania, elektrycznych i innych instalacjach 
technologicznych, w tym przeciwpożarowych, znajdujących się w miejscu ubezpieczenia. Klauzula 
dotyczy również terenu wokół budynku. Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. 

Klauzula aktów terroryzmu – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
1. zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu 
w wyniku pożaru, eksplozji, upadku statku powietrznego, wskutek użycia substancji chemicznych  
lub biologicznych i akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są 
bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, a także następstwem podpalenia lub podłożenia 
ładunków wybuchowych przez grupy przestępcze albo innych czynów kryminalnych, 
2. przez akty terroryzmu rozumie się formę przemocy politycznej, polegającej na stosowaniu 
morderstw lub zniszczenia (albo zagrożeniem stosowania takich środków) w celu wywołania szoku  
i ekstremalnego zastraszenia jednostek, grup, społeczeństw lub rządów – również z powodów 
etnicznych, czego efektem mają być wymuszenia pożądanych ustępstw politycznych, sprowokowanie 
nieprzemyślanych działań lub/i zademonstrowanie/nagłośnienie politycznych lub ideologicznych 
przekonań, 
3. przez akty terroryzmu rozumie się także akty przemocy lub wiarygodnego zagrożenia jej użycia 
(oparte o typowe metody terrorystyczne), przeprowadzone z pogwałceniem prawa, których głównym 
celem jest zastraszenie rządu, jednostek, społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części – również  
z powodów etnicznych, co ma umożliwić realizację założonych celów politycznych lub ideologicznych. 
Limit odpowiedzialności: 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie 
ubezpieczenia. 

Klauzula strajków i zamieszek  - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu – 2 000 000 zł – szkody powstałe w wyniku zdarzeń 
określonych w umowie ubezpieczenia, a powstałe w czasie trwania: strajku, zamieszek i rozruchów 
społecznych, w tym szkody spowodowane wskutek użycia substancji chemicznych lub biologicznych. 
2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek lub mających pośredni lub bezpośredni 
związek z następującymi zdarzeniami: 
 wojna, inwazja, działanie nieprzyjacielskie, działania wojenne (niezależnie od tego, czy wojna 
została wypowiedziana, czy nie), wojna domowa, 
 bunt, zamieszki społeczne o charakterze powstania powszechnego, powstanie zbrojne, rebelia, 
rewolucja, działanie władzy wojskowej lub uzurpowanej. 
3. Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody: 
 wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń 
działalności, 
 powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez 
legalną władzę. 
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Klauzula okolicznościowa - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia  
i okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy)  
i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie 
kończące postanowienie w sprawie dotyczącej szkody. 

Klauzula uznania okoliczności – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, 
które są istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji,  
gdy okoliczności, o które zapytywał ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, zostały podane 
niezgodnie z prawdą. 

Klauzula przeoczenia - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji przez ubezpieczającego i niedostarczenia  
ich w wymaganym terminie ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej 
lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego/ubezpieczonego, to nie będzie to miało negatywnego 
wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego 
ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu 
przeoczenia. 

Klauzula pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – 
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są wszelkie szkody w mieniu otaczającym należącym  
do ubezpieczającego, które są bezpośrednią konsekwencją szkód w ubezpieczonych przedmiotach. 
Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 
okresie ubezpieczenia. 

Klauzula zmiany lokalizacji odbudowy - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Na pisemny wniosek ubezpieczającego/ubezpieczonego ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę 
zniszczonego ubezpieczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji, jeżeli zmiana lokalizacji 
wynika z wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę), warunków zabudowy 
albo rachunku ekonomicznego. Odszkodowanie w takiej sytuacji nie pokrywa kosztów zakupu gruntu 
w nowej lokalizacji. 

Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku  
i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
Jeżeli w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
suma ubezpieczenia danego środka trwałego jest niższa od wartości szkody, niedoubezpieczenie 
pokryte zostanie z dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia.  
Limit odszkodowawczy: 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. 

Klauzula rezygnacji z prawa do regresu - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do: 
 osób fizycznych świadczących pracę lub usługę na rzecz ubezpieczającego, 
 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz ubezpieczającego, 
 osób fizycznych, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,  
 podmiotów powiązanych z ubezpieczającym oraz ich pracowników chyba, że sprawca wyrządził 
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szkodę umyślnie. 

Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W razie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w przypadku, gdy suma ubezpieczenia 
niektórych kategorii mienia okaże się wyższa niż koszt odtworzenia, nadwyżka ta zostanie rozłożona  
na te kategorie mienia (w ramach tego samego rodzaju ubezpieczonego majątku), którego suma 
ubezpieczenia jest niższa od kosztów odtworzenia. Klauzula nie dotyczy mienia ubezpieczonego 
systemem pierwszego ryzyka. 

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia 
systemem sum stałych - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel przywróci automatycznie pierwotną sumę ubezpieczenia (doubezpieczenie)  
po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, 
wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia. 
Klauzula nie ma zastosowania jeżeli ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia nie przewidują 
konsumpcji sumy ubezpieczenia. 

Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony na wszelkie mienie przewożone  
lub transportowane wszelkimi środkami transportu lądowego, od szkód powstałych podczas  
jego przewożenia lub transportu Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka: 
a. ryzyka objęte ochroną w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym na podstawie 
klauzul dodatkowych, 
b. wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport, 
c. kradzieży mienia będącej następstwem wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany był 
transport, 
d. kradzieży pojazdu wraz z przewożonym przez ten pojazd mieniem, 
e. kradzieży mienia z pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport, o ile pojazd ten 
znajdował się pod bezpośrednim dozorem fizycznym osoby lub osób biorących udział w transporcie.  
Za bezpośredni dozór fizyczny uważa się zachowanie przynajmniej kontaktu wzrokowego z tym 
pojazdem przez co najmniej jedną osobę dokonującą transportu, 
f. rabunku, 
g. uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie załadunku i rozładunku. 
Odszkodowanie za szkody będące następstwem zdarzeń, o których mowa powyżej ograniczone jest do 
limitu w wysokości 100 000 zł na jeden transport. Wysokość szkody oraz odszkodowania ustala się 
zgodnie z zasadami przyjętymi dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą transportu wartości pieniężnych oraz mienia  
o charakterze zabytkowym. 

Klauzula ubezpieczenia przepięć - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym również 
bezpośrednio lub pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego lub uderzenia pioruna (szkody 
spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań 
atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego (zmiany napięcia, natężenia, 
częstotliwości, w tym szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie zakładu energetycznego)  
lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek 
prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczniki, wyłączniki). 
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie grupy mienia. 
Limit odpowiedzialności: 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (nie ma 
zastosowania jeśli w myśl zapisów ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia ryzyko nie 
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jest limitowane). 

Klauzula szkód w przedmiotach szklanych - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) 
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
ochroną ubezpieczeniową zostają objęte będące własnością lub znajdujące się w posiadaniu 
ubezpieczonego szyby i inne przedmioty stanowiące część, wyposażenie bądź urządzenie budynków, 
lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych oraz przedmioty znajdujące się na zewnątrz, niezależnie 
od rodzaju szkła i klasy odporności. W szczególności ochroną objęte są następujące przedmioty: 
 oszklenie stanowiące element konstrukcji budynku, 
 oszklenie okienne i drzwiowe, 
 oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne, 
 konstrukcje wypełnione szkłem lub tworzywem itp.,  
 szyby specjalne (szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne), 
 oszklenia ścienne i dachowe, 
 płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad oraz gablot, 
 szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, 
 tablice reklamowe, szyldy, tablice i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku, 

tworzywa itp., 
 neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, 
 witraże, 
 lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, 
 szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów. 

Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje: 
 stłuczenie (rozbicie) lub pęknięcie przedmiotu ubezpieczenia  
 pokrycie poniesionych kosztów ustawienia i rozebrania rusztowań i użycia dźwigu w celu 

dokonania wymiany lub naprawy ubezpieczonych przedmiotów w związku z ich stłuczeniem 
(rozbiciem)  lub pęknięciem 

 koszty wykonania znaków reklamowych i informacyjnych  
 koszty tymczasowego zabezpieczenia (do wysokości 20% sumy ubezpieczenia) 
 koszty transportu związane z naprawieniem szkody, 
 koszty usług ekspresowych (wykonanie oszklenia w ciągu 24 h od powstania szkody). 

Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
ubezpieczyciel pokryje koszty napełnienia urządzeń i/lub instalacji gaśniczych, w przypadku 
wydostania się mediów gaśniczych z przyczyn innych niż konieczność ugaszenia pożaru. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 50 000 zł. 

Klauzula leasingodawcy - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę odszkodowania w odniesieniu do mienia będącego własnością 
leasingodawcy, a ubezpieczonego przez leasingobiorcę. 

Klauzula rzeczy odzyskanej - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
w razie odzyskania utraconej, ubezpieczonej rzeczy po wypłacie odszkodowania, ubezpieczony nie jest 
obowiązany do zwrotu otrzymanego odszkodowania w sytuacji, gdy dokonał już zakupu nowej rzeczy 
w miejsce utraconej. W takiej sytuacji ubezpieczony obowiązany jest do niezwłocznego przeniesienia 
własności odzyskanej rzeczy na ubezpieczyciela. 
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VIII.  Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące części I i II 
zamówienia. 

Klauzula przesiąkania – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonych budynkach  
i budowlach, a także maszynach, urządzeniach i wyposażeniu w wyniku powolnego przesiąkania wody 
przez ściany i posadzki, bez względu na źródło pochodzenia wody, z zachowaniem prawa do regresu  
w przypadku występowania zidentyfikowanego sprawcy zdarzenia. 

Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, 
gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów 
rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów (zgodnie  
z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 Prawa budowlanego), o którym zostały powiadomione podmioty 
określone w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego. 
Nie jest katastrofą budowlaną: 
a. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany 
b. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami 
c. awaria instalacji 
W zakresie fakultatywnym podlimit dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi 50 000 000 zł  
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.  

Klauzula automatycznego pokrycia (w zakresie fakultatywnym z wyższym bezskładkowym 
limitem) – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej 
deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. Suma ubezpieczenia 
ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem mienia. 
Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% łącznej sumy 
ubezpieczenia (dotyczy wszystkich podmiotów objętych ubezpieczeniem łącznie), przy czym przy 
wzroście wartości majątku o 20 mln zł Ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki z tytułu 
doubezpieczenia mienia objętego niniejszą klauzulą.  
W sytuacji, gdy wartość nowo ubezpieczanego mienia przekroczy 20 % sumy ubezpieczenia lub 20 
mln złotych, ubezpieczyciel powiadomi o tym fakcie ubezpieczającego. 
Ubezpieczyciel może żądać dopłaty składki wyłącznie od nadwyżki ponad wyznaczony limit  
20 mln zł. 
Składka za doubezpieczenie ponad określony limit będzie naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony 
po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej  
z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej),  
z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaży i innych zmniejszeń w stanie 
środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem składki za niewykorzystany okres 
ubezpieczenia zgodnie z art. 813 §1 K.C). 

Klauzula aktów terroryzmu – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
1. zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu 
w wyniku pożaru, eksplozji, upadku statku powietrznego, wskutek użycia substancji chemicznych  
lub biologicznych i akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są 
bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, a także następstwem podpalenia lub podłożenia 
ładunków wybuchowych przez grupy przestępcze albo innych czynów kryminalnych, 
2. przez akty terroryzmu rozumie się formę przemocy politycznej, polegającej na stosowaniu 
morderstw lub zniszczenia (albo zagrożeniem stosowania takich środków) w celu wywołania szoku  
i ekstremalnego zastraszenia jednostek, grup, społeczeństw lub rządów – również z powodów 
etnicznych, czego efektem mają być wymuszenia pożądanych ustępstw politycznych, sprowokowanie 
nieprzemyślanych działań lub/i zademonstrowanie/nagłośnienie politycznych lub ideologicznych 
przekonań, 
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3. przez akty terroryzmu rozumie się także akty przemocy lub wiarygodnego zagrożenia jej użycia 
(oparte o typowe metody terrorystyczne), przeprowadzone z pogwałceniem prawa, których głównym 
celem jest zastraszenie rządu, jednostek, społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części – również  
z powodów etnicznych, co ma umożliwić realizację założonych celów politycznych lub ideologicznych. 
W zakresie fakultatywnym podlimit odpowiedzialności dla ryzyka aktów terroryzmu wynosi  
20 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. 

Klauzula funduszu prewencyjnego – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 7% 
płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki  
z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu 
ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego  
w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Ubezpieczający 
przedstawi ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. 

Klauzula 168 godzin – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej objęte są szkody kolejne powstałe  
z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 7 dni od zgłoszenia pierwszej szkody. 

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia 
systemem pierwszego ryzyka - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego przywróci automatycznie pierwotną sumę ubezpieczenia 
(doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty 
stosownej składki, wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia, według 
stawki wynikającej ze złożonej oferty przetargowej, naliczonej do końca rocznego okresu 
ubezpieczenia zgodnie z zasadą „co do dnia”, w terminie 14 dni od otrzymania od Ubezpieczyciela 
stosownego rachunku. 
Klauzula nie ma zastosowania jeżeli ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia nie przewidują 
konsumpcji sumy ubezpieczenia. 

Klauzula ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego - z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku 
i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe na skutek kradzieży części lub 
wyposażenia pojazdu, zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu, gdy:  
pozostawiono w pojeździe dokumenty (dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu) lub kluczyki  
lub sterowniki służące do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub uruchomienia urządzeń 
zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, lub nie uruchomiono wszystkich wymaganych urządzeń 
zabezpieczających pojazd przed kradzieżą. 

Szkoda całkowita – szkoda, w wyniku której ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, 
że koszty jego naprawy przekraczają 80% sumy ubezpieczenia (nie więcej jednak niż 80% wartości 
rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania). 
1. W przypadku zakwalifikowania przez Ubezpieczyciela szkody jako całkowita, Ubezpieczający / 
Ubezpieczony, który zamierza mimo tego naprawić uszkodzony pojazd, ma prawo przedstawić 
Ubezpieczycielowi sporządzony przez Profesjonalny Serwis Obsługi (PSO) na swoje zlecenie kosztorys 
naprawy, zgodny z zakresem uszkodzeń uznanych przez Ubezpieczyciela. Jeżeli taki kosztorys będzie 
potwierdzał realny koszt naprawy (z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamienników, tj. części 
zamiennych dystrybuowanych poza siecią oficjalnego producenta / importera, posiadających 
stosowna homologację oraz kosztu robocizny, określonego w kosztorysie przez PSO), mieszczący się 
wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania (nie wyższy jednak od sumy 
ubezpieczenia) Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na dokonanie naprawy w PSO i pokryje jej koszt, pod 
warunkiem: 
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a) przedstawienia Ubezpieczycielowi faktury VAT za naprawę wraz z wyspecyfikowaniem kosztów 
naprawy, potwierdzającej zgodność naprawy z zakresem uszkodzeń uznanych przez Ubezpieczyciela, 
b) przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie Ubezpieczyciela w celu dokonania przez niego 
oględzin. 
2. W razie stwierdzenia przez Ubezpieczyciela niezgodności dokonanej naprawy z zakresem 
uznanych przez niego uszkodzeń, Ubezpieczyciel może odpowiednio skorygować wysokość należnego 
odszkodowania. 
W przypadku, gdy faktyczny koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu na dzień wyliczania 
odszkodowania (nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia pojazdu) Ubezpieczyciel pokryje koszt 
naprawy wyłącznie w do wartości rynkowej pojazdu i nie więcej, niż suma ubezpieczenia. 
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IX. Procedura likwidacji szkód. 

W odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń (za wyjątkiem ubezpieczeń komunikacyjnych, 
posiadających swoją własną procedurę likwidacyjną) ustala się następujące zasady likwidacji 
szkód: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania korespondencji związanej z likwidacją szkód, 
kierowanej do Zamawiającego bądź innych, za pośrednictwem brokera Zamawiającego, Inter-Broker 
Sp. z o.o. w Toruniu – zwanego dalej „brokerem”. 
2. Wykonawca wskaże osoby dedykowane do obsługi procesu likwidacji szkód zgłaszanych z umów 
ubezpieczenia zawartych przez Zamawiajacego z podziałem na poszczególne linie produktowe. 
3. W sytuacjach niecierpiących zwłoki dopuszcza się przekazywanie przez Wykonawcę 
korespondencji, o której mowa w pkt. 1, bezpośrednio Zamawiającemu, jednakże z równoległym 
powiadamianiem o niej brokera. 
4. Korespondencja, o której mowa w pkt. 1, może być prowadzona pisemnie, faksem lub drogą 
elektroniczną. 
5. Korespondencja, o której mowa w pkt. 1, w szczególności obejmuje: 
1) przekazywanie informacji o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody - nie później niż w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia szkody, 
2) niezwłoczne określanie dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności 
Wykonawcy i wartości szkody oraz wysokości odszkodowania, 
3) zawiadomienia o niemożliwości zakończenia postępowania likwidacyjnego w ciągu 30 dni  
od zgłoszenia szkody, wraz z podaniem uzasadnienia, 
4) określanie przypuszczalnego terminu zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie decyzji kończącej 
postępowanie likwidacyjne, 
5) pisemne informowanie Zamawiającego oraz brokera o każdej decyzji odszkodowawczej. 
6. Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego uzgodnienia 
z Zamawiającym dogodnego dla obu stron terminu przeprowadzenia oględzin szkody. Dokonanie 
przez Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin szkody następuje najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia 
zgłoszenia szkody lub w innym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie, z zastrzeżeniem prawa do 
tzw. samolikwidacji szkody określonej w opisie przedmiotu zamówienia. W razie niedokonania przez 
Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin w określonym wyżej terminie, Zamawiający ma prawo 
przystąpić do usuwania następstw szkody. W takich przypadkach wysokość szkody i odszkodowania 
będzie ustalona na podstawie protokołu sporządzonego przez Zamawiającego oraz następujących 
dokumentów: 
- dokumentu potwierdzającego tytuł prawny (np. kopia faktury zakupu lub kopia wyciągu 
z ewidencji środków trwałych), 
- protokołu sporządzonego na okoliczność szkody, 
- dokumentu potwierdzającego wysokość szkody, np. kosztorys lub faktura wraz z dokumentacją 
fotograficzną ukazującą rozmiar szkody. 
7. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych oględzin szkody, Wykonawca przeprowadza  
je w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby. 
8. Oględziny szkody mogą nastąpić w innym terminie, niż określony w pkt. 5 i 6, w drodze 
indywidualnych ustaleń z Zamawiającym. 
9. Wykonawca może żądać wyłącznie dokumentów i informacji adekwatnych do rodzaju szkody,  
jej przyczyn i okoliczności i niezbędnych do ustalenia swojej odpowiedzialności oraz wysokości 
odszkodowania. Żądanie dokumenty i informacje winny być określone wyczerpująco, czytelnie  
i w sposób niebudzący wątpliwości adresata. Wykonawca nie może powtórnie żądać dokumentów 
i informacji wcześniej przekazanych, a konsekwencje ich zagubienia lub utraty przez Wykonawcę 
w żadnym razie nie mogą obciążać Zamawiającego i wpływać na wydłużenie procesu likwidacji szkody 
i wypłaty należnego odszkodowania. 
10. W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji, z zastrzeżeniem 
postanowień pkt 8, Wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminach określonych w art. 817 § 
1 i 2 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli wypłaty bezspornej części 
odszkodowania, pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. 30-dniowy termin na 
ostateczną wypłatę odszkodowania, o którym mowa w art. 817 § 1, nie obowiązuje, jeżeli 
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poszkodowany nie dostarczył dokumentów, o które wystąpił Wykonawca, a które mają wpływ na 
ustalenie wysokości szkody lub odpowiedzialności za szkodę oraz gdy ustalenie odpowiedzialności 
Wykonawcy  
albo wysokość należnego odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub 
cywilnego – dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych. 
12. Na żądanie Zamawiającego lub brokera Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia w przeciągu 3 
dni roboczych od otrzymania zapytania informacji, na jakim etapie jest likwidowana szkoda. 
13. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie złożone przez Zamawiającego  
lub za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego w ciągu 30 dni od daty otrzymania odwołania. 
14. Wykonawca oświadcza, iż do rozstrzygnięcia procedury likwidacyjnej wystarczające są kopie 
dokumentów przesyłane w formie elektronicznej (e-mailem lub faksem). Niniejsze postanowienie nie 
dotyczy szkód osobowych, w odniesieniu do których Wykonawca może wymagać od poszkodowanego 
oryginałów dokumentów. 
15. Wykonawca oświadcza, że wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych dla Zamawiającego 
bądź innych osób uprawnionych będą przyznawane w wartości brutto (z podatkiem VAT), o ile 
Zamawiający nie odliczył podatku pośredniego VAT lub nie zamierzaj tego zrobić. Dotyczy to zarówno 
odszkodowań wypłacanych na podstawie oryginału faktury naprawy lub zakupu, albo jej kopii, jak 
również odszkodowań wypłacanych w oparciu o kosztorys odtworzenia uszkodzonego, zniszczonego 
lub utraconego przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą. 
16. Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę  
na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli  
mu stosownych uprawnień. 
17. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania raportu o przebiegu ubezpieczeń do brokera 
ubezpieczeniowego Zamawiającego na każdy jego wniosek, w terminie 5 dni roboczych od daty 
złożenia wniosku. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz „Oferta” 

………………………….…………………………… 
    (pieczątka firmowa Wykonawcy) 

FORMULARZ O F E R T A 

I. Dane dotyczące Wykonawcy  

A. Firma Wykonawcy (należy wpisać dane Wykonawcy, który posiada uprawnienia do wykonywania 
działalności ubezpieczeniowej, tzn. centralę zakładu ubezpieczeń lub główny oddział w Polsce  
w przypadku zagranicznego zakładu ubezpieczeń): 

Firma (nazwa)*: ............................................................................................................................................................. 

Adres: ............................................................................................................................................................. 

Telefon/faks: ............................................................................................................................................................. 

NIP: ............................................................................................................................................................. 

REGON: ............................................................................................................................................................. 

e-mail: ............................................................................................................................................................. 

* (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 
podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców) 

B. Jednostka Wykonawcy, która będzie brała udział w realizacji zamówienia (należy wpisać dane 
oddziału, przedstawicielstwa, innej jednostki organizacyjnej Wykonawcy lub przedsiębiorcy 
wykonującego czynności na rzecz Wykonawcy w formie podobnej do przedstawicielstwa- jeśli dotyczy): 

Firma (nazwa): ............................................................................................................................................................. 

Adres: ............................................................................................................................................................. 

Telefon/faks: ............................................................................................................................................................. 

C. Osoba uprawniona przez Wykonawcę do podpisania i złożenia niniejszej oferty (jeśli dotyczy): 

Imię i nazwisko: ............................................................................................................................................................. 

Stanowisko: ............................................................................................................................................................. 

Telefon/faks: ............................................................................................................................................................. 

e-mail: ............................................................................................................................................................. 
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II. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Muzeum Historii Żydów Polskich  
ul. Anielewicza 6 
00-157 Warszawa 
NIP 525-234-77-28  
Regon 140313762 
 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na ,, Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Historii Żydów Polskich”, oferujemy 
wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

A. Część I zamówienia - „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Historii 
Żydów Polskich” 

..................................... PLN, słownie złotych............................................................................. 
/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)/ 
 
wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej. 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21 marca 2015 r. 
Termin związania ofertą i warunki płatności: zgodne z postanowieniami SIWZ. 
 
Uwaga - jeśli Wykonawca nie składa oferty na niniejszą część zamówienia należy postawić kreskę lub wprowadzić zapis: Nie dotyczy. 

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia/ 

gwarancyjna  
Składka za 

12 miesięcy w zł 

I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

1 
Budynek Muzeum wraz z budowlami, ze stałymi 
elementami, instalacjami, dźwigami, maszynami, 
urządzeniami, architekturą wokół budynku itp. 

181 756 128,00 PLN  

2 Wystawa główna  66 915 145,54 PLN   

3 
Nakłady adaptacyjne na własne środki trwałe m.in. 
stałe elementy budynków i budowli, wyposażenie 

5 585 790,00 PLN  

4 Wyposażenie „Muzeum na kółkach” i kontenery 190 000,00 PLN   

5 
Pozostałe środki trwałe (grupy 3-8, z wyjątkiem 
pojazdów i sprzętu elektronicznego deklarowanego do 
ubezpieczenia specjalistycznego) 

3 128 383,00 PLN   

7 
Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych/ 
adaptacyjnych 

2 000 000,00 PLN  

8 Ubezpieczenie środków obrotowych 100 000,00 PLN  

9 Ubezpieczenie środków niskocennych 1 000 000,00 PLN  

10 Ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych 150 000,00 PLN  

11 Ubezpieczenie mienia pracowniczego 100 000,00 PLN  

Limity dla ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku: 

12 
Kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, 
dewastacja, celowe uszkodzenie mienia ruchomego 

1 000 000,00 PLN  * 

13 
Wandalizm, dewastacja, celowe uszkodzenie budynku, 
budowli, stałych elementów i infrastruktury (w tym 
małej architektury), włącznie z ich kradzieżą 

1 000 000,00 PLN * 

14 Środki pieniężne od kradzieży z włamaniem 150 000,00 PLN  * 

15 Środki pieniężne od rabunku w lokalu 150 000,00 PLN  * 

16 
Środki pieniężne w transporcie (w tym zaliczki 
podczas podróży służbowych) 

150 000,00 PLN  * 
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17 Kradzież zwykła 50 000,00 PLN  * 

18 Zniszczenie zabezpieczeń 500 000,00 PLN * 

19 Przedmioty szklane 5 000 000,00 PLN * 

Razem składka za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:  

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny 4 803 749,00 PLN   

2 Koszt odtworzenia danych i oprogramowania 100 000,00 PLN  

3 Wymienne nośniki danych 50 000,00 PLN  

4 Zwiększone koszty działalności 100 000,00 PLN  

Razem składka za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:  

III. Ubezpieczenie utraty zysku - zwiększonych kosztów działalności i strat finansowych 
powstałych wskutek przerw w działalności 

1 
Utrata zysku – zwiększone koszty działalności i straty 
finansowe 

1 000 000,00 PLN  

Razem składka za ubezpieczenie utraty zysku  

IV. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 

1 Transport krajowy 1 200 000,00 PLN  

2 Transport międzynarodowy 480 000,00 USD  

Razem składka za ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym  
i międzynarodowym 

 

V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1 
Odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa  
i pozostająca w zbiegu wraz z rozszerzeniami 

5 000 000,00 PLN  

Razem składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

VI. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości 

1 Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości 100 000,00 Euro  

Razem składka za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
zarządcy nieruchomości 

 

SKŁADKA ŁĄCZNA ZA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY  

*Uwaga: ze względu na specyfikę ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i stosowaną praktykę niewyceniania odrębnie 
ryzyk kradzieżowych oraz przedmiotów szklanych Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawcy w miejscach oznaczonych „*” 
nie wpisywali składki, a jedynie tekst: „Składka ujęta w ryzyku”. 

 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 

Liczba 
punktów w 
przypadku 
akceptacji 

Akceptacja  

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 5 punktów 
 

Zwiększenie do 50 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia limitu w ryzyku 
katastrofy budowlanej  

8 punktów 
 

Zwiększenie do 20 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia limitu w ryzyku 
aktów terroryzmu  

10 punktów 
 

Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy 
ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka 

5 punktów 
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Przyjęcie podanej klauzuli przesiąkania 3 punkty 
 

Zwiększenie do kwoty 20 mln zł bezskładkowego limitu w klauzuli 
automatycznego pokrycia 

6 punktów 
 

Zniesienie franszyzy integralnej 8 punktów 
 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 5 punktów 
 

Zwiększenie do 50 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia limitu w ryzyku 
katastrofy budowlanej (limit odpowiedzialności wspólnie z ubezpieczeniem 
mienia od wszystkich ryzyk) 

6 punktów 
 

Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy 
ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka 

5 punktów 
 

Zwiększenie do kwoty 20 mln zł bezskładkowego limitu w klauzuli 
automatycznego pokrycia (limit wspólny z ubezpieczeniem mienia od 
wszystkich ryzyk) 

4 punkty 
 

Zniesienie udziału własnego 8 punktów 
 

Ubezpieczenie utraty zysku - zwiększonych kosztów działalności i strat finansowych 
powstałych wskutek przerw w działalności 

 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 1 punkt 
 

Zniesienie franszyzy redukcyjnej 3 punkty 
 

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 
 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 2 punkty 
 

Zniesienie franszyzy redukcyjnej 3 punkty 
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 3 punkty 
 

Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin 4 punkty 
 

Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych 10 punktów 
 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy  

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 1 punkt 
 

W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień szczególnych należy wpisać 
słowo „Tak” w przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku nieprzyjęcia. 
Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub postanowienia szczególnego. 
W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej wersji niż podana w niniejszej specyfikacji, 
Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych. 
 
 

……………………………………………….…………… 
   (pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

        do reprezentowania Wykonawcy) 
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B. Część II zamówienia - „Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i podróży 
służbowych pracowników, wolontariuszy i gości Muzeum Historii Żydów Polskich” 

..................................... PLN, słownie złotych ............................................................................ 
/usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)/ 
 
wynikającą z wypełnionego formularza cenowego, zawartego poniżej. 
 
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21 marca 2015 r. 
Termin związania ofertą i warunki płatności: zgodne z postanowieniami SIWZ. 
 
Uwaga - jeśli Wykonawca nie składa oferty na niniejszą część zamówienia należy postawić kreskę 

lub wprowadzić zapis: Nie dotyczy. 
 

FORMULARZ CENOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA 

Przedmiot ubezpieczenia 
Składka za 12 
miesięcy w zł 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszy  

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników  

Ubezpieczenie pracowników, współpracowników i gości (zaproszonych przez 
zamawiającego, podróżujących w jego interesie) podczas zagranicznych podróży 
służbowych 

 

Ubezpieczenie pracowników, współpracowników i gości (zaproszonych przez 
zamawiającego, podróżujących w jego interesie) podczas krajowych podróży 
służbowych 

 

Ubezpieczenie obcokrajowców (zaproszonych przez zamawiającego) podczas 
podróży 

 

SKŁADKA ŁĄCZNA ZA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA W OKRESIE 12 MIESIĘCY  

 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 

Ilość 
punktów w 
przypadku 
akceptacji 

Akceptacja  

Przy doznaniu przez Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu 
przekraczającego 25%, wypłata odszkodowania w procencie sumy 
ubezpieczenia odpowiadającym dwukrotności doznanego uszczerbku na 
zdrowiu (progresywne ustalanie odszkodowania)  

80 pkt 

 

Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego 20 pkt  

 
W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej lub postanowień szczególnych 
należy wpisać słowo „Tak” w przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie” 
w przypadku nieprzyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli lub 
postanowienia szczególnego. W przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego, lecz w innej 
wersji niż podana w niniejszej specyfikacji, Zamawiający nie przyzna punktów dodatkowych. 

 

……………………………….……………….…………… 
  (pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

     do reprezentowania Wykonawcy) 
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Oświadczamy, że: 
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń, 
2) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia 
oferty, 
3) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez zamawiającego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, 
4) przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy oraz jej 
istotne postanowienia zostały przez nas zaakceptowane, 
5) zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom następujący zakres usług, objętych 
przedmiotem zamówienia: 
 

Nazwa podwykonawcy Zakres usług 

  

* niepotrzebne skreślić. 
 

6) wyrażamy zgodę na: 
a) ratalną płatność składki, z zastrzeżeniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 
b) przyjęcie do ochrony wszystkich miejsc prowadzenia działalności, 
c) przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez zamawiającego dla poszczególnych ryzyk 

ubezpieczeniowych wymienionych w załącznikach do specyfikacji, 
d) na wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok. W takim przypadku składka roczna rozliczana 

będzie „co do dnia ” za faktyczny okres ochrony. Nie ma zastosowania składka minimalna 
z polisy ubezpieczeniowej. 

 
Oświadczamy*, że  
1) statut reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
przewiduje, że towarzystwo ubezpiecza także osoby niebędące członkami towarzystwa; 
2) w przypadku wyboru oferty reprezentowanego przez nas Wykonawcy – towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, towarzystwo udzieli ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającemu, jako osobie niebędącej 
członkiem towarzystwa; 
3) zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Zamawiający 
nie będzie zobowiązany do pokrywania strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej. 

*(dotyczy wyłącznie Wykonawcy, który działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) 

Sposób reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia** na 
potrzeby niniejszego zamówienia jest następujący: 
………………………………………………………………………………………………… 

** wypełniają jedynie Wykonawcy składający ofertę wspólną 

 
 

……………………………….……………….…………… 
  (pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

     do reprezentowania Wykonawcy) 
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W sprawach nieuregulowanych w SIWZ i w ofercie mają zastosowanie następujące ogólne 
i szczególne warunki ubezpieczenia oraz aneksy do tych warunków (należy wpisać wszystkie 
ogólne i szczególne warunki z datami zatwierdzenia przez Zarząd Wykonawcy i wszystkie aneksy do tych 
warunków obowiązujące na dzień składania oferty): 
 

Lp. 
Wyszczególnienie wszystkich obowiązujących ogólnych i szczególnych 
warunków ubezpieczenia oraz aneksów do tych warunków, mających 

zastosowanie do niniejszego zamówienia 

Data zatwierdzenia 
przez Zarząd 
Wykonawcy 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

   

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

   

Ubezpieczenie utraty zysku - zwiększonych kosztów działalności i strat finansowych powstałych 
wskutek przerw w działalności 

   

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 

   

   

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

   

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 

   

   

   

 

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

Lp. Wyszczególnienie nr strony 

   

   

 
Zastrzeżenie:  
Załączniki nr …………………………………………………. nie mogą być udostępnione, ponieważ zawierają 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.*  
* Uwaga: w przypadku wskazania informacji podlegających tajemnicy przedsiębiorstwa wykonawca musi wykazać 
zamawiającemu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych  

 

Miejscowość i data: ………………… 

……………………………………………..…………… 
 (pieczątka i podpis osoby uprawnionej 
       do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

 
 
 

……………………………………..……………………. 
                 (pieczęć wykonawcy) 

 
 

 
Miejscowość ................................................                        Data ..................... 
 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Historii Żydów 
Polskich, podlegającego podziałowi na n/w części: 
część I: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Historii Żydów Polskich; 
część II: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i podróży służbowych 
pracowników, wolontariuszy i gości Muzeum Historii Żydów Polskich 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Zgodnie z art. 44 wyżej ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 
 
 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 
 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233, 297 i 305  Kodeksu karnego. 
 
 
                                                                                           

……….…………………..…..…………………………… 
  (pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

      do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3a do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 

 
………………………………..…………………………. 
                  (pieczęć wykonawcy) 

 
 

 
Miejscowość ................................................            Data ..................... 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Historii Żydów 
Polskich, podlegającego podziałowi na n/w części: 
część I: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Historii Żydów Polskich; 
część II: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i podróży służbowych 
pracowników, wolontariuszy i gości Muzeum Historii Żydów Polskich 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe 
ubezpieczenie Muzeum Historii Żydów Polskich, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu  
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).  
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233, 297 i 305 Kodeksu karnego. 
 

……….……..…………………………….………………… 
    (pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

        do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 3b do SIWZ – Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
 
 
 

……………………………………….…………………. 
                 (pieczęć wykonawcy) 

 
 
 

Miejscowość ................................................                      Data ..................... 
 
 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Historii Żydów 
Polskich, podlegającego podziałowi na n/w części: 
część I: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Historii Żydów Polskich; 
część II: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i podróży służbowych 
pracowników, wolontariuszy i gości Muzeum Historii Żydów Polskich 
 

 
INFORMACJA  

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksowe 

ubezpieczenie Muzeum Historii Żydów Polskich, w wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d w zw.  
z art. 24 ust. 2 pkt 5 oraz art. 24 b ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) przedkładam niniejszą informację: 
 
- oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej  
 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom 
odpowiedzialności karnej z art. 233, 297 i 305  Kodeksu karnego. 
 

……….……..……………………………………………… 
  (pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

      do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
Uwaga: Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zamiast informacji wraz z ofertą składa listę 
(wykaz) podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione 
rezerwy), dotyczący części I i II zamówienia – dane na dzień 29.12.2014 r. 
 
Ryzyko 2011 2012 2013 2014 
Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich ryzyk 

243,47 zł  
(1 szkoda) 

brak 
5 816,30 zł 
(1 szkoda) 

 

64 794,05 zł 
(6 szkód) 

2 szkody w 
rezerwie 

(brak danych o 
wys. roszczeń) 

Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego  

brak brak brak 
2 824,00 zł 
(4 szkody) 

Ubezpieczenie utraty zysku brak brak brak brak 
uUbezpieczenie cargo brak brak brak brak 
Ubezpieczenie OC brak brak brak brak 
Ubezpieczenie OC p.p.m. brak brak brak brak 
Autocasco brak brak brak brak 
NNW kierowców i pasażerów brak brak brak brak 
Ubezpieczenie NNW brak brak brak brak 
Ubezpieczenie kosztów leczenia 
za granicą 

brak brak brak brak 
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Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy 
Wzór umowy dla I części zamówienia 

 
UMOWA nr ……………….. 

 
 

Zawarta ………………………. w dniu ………..……. pomiędzy: 
 
Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą przy ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, 
wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto stołeczne Warszawę pod 
numerem IKM/3/05 oraz rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014, zarejestrowane pod numerem NIP 525-234-
77-28, REGON 140313762, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
a 
 
………………………………………. z siedzibą przy ul. …………………………………… wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez …………………………………………. Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016432, NIP: ……………………., REGON: 
…………………… zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………….. 
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(znak postępowania ……………………………………..), na skutek wyboru przez Zamawiającego oferty 
Wykonawcy. 
 
 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Historii 
Żydów Polskich w zakresie obejmującym: 
1.1.  ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 
1.2.  ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 
1.3.  ubezpieczenie utraty zysku - zwiększonych kosztów działalności i strat finansowych 

powstałych wskutek przerw w działalności; 
1.4.  ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym; 
1.5.  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; 
1.6.  obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; 

 
§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie  
z treścią umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Warunki wykonania umowy określa niniejsza umowa, specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia wraz z załącznikami, oferta złożona przez Wykonawcę, a w zakresie nieuregulowanym 
przez te dokumenty - ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 
obowiązujące przepisy prawa. 

 
§ 3. 

Wykonawca: 
1. zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach  

oraz całokształtu prowadzonej działalności przez Zamawiającego, 
2. przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz zaakceptowane warunki fakultatywne 
i uznaje je za niezmienne, 
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3. gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia i – jeżeli mają także zastosowanie – 
szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa, przez 
cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku 
zmian Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 
w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia, 

4. gwarantuje niezmienność rocznych stawek taryfowych wynikających ze złożonej oferty przez cały 
okres wykonania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,  

5. akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny oferowanej 
z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz w związku 
z możliwością wyrównania okresów ubezpieczenia, 

6. akceptuje wystawianie polis w ubezpieczeniach na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki 
co do dnia za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez 
stosowania składki minimalnej z polisy,  

7. akceptuje zasady likwidacji szkód określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
i zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker Sp. z o.o. 
w Toruniu, o każdej decyzji odszkodowawczej. 

8. Współpraca w zakresie likwidacji szkód będzie się odbywała pomiędzy zamawiającym, a 
poniższymi placówkami wykonawcy: 
………………………………………………………………………. 

9. Korespondencję należy kierować do poszczególnych opiekunów w zależności od rodzaju 
szkody: 
opiekunowie w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, utraty zysku, sprzętu 
elektronicznego 
.......................................................................................................  
opiekunowie w zakresie ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) 
....................................................................................................... 
opiekunowie w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz 
odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości  
....................................................................................................... 
 

 
§ 4. 

1. Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21.03.2015 r. 
2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania 

zamówienia. 
 

§ 5 
 

1. Łączna cena (składka) za okres ubezpieczenia stanowi sumę składek za rodzaj i wartość 
przedmiotu ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczenia, zaoferowanych  
przez Wykonawcę w formularzu cenowym oferty. 

2. Łączna składka za wszystkie rodzaje i przedmioty ubezpieczenia wynosi:..................................... 
(słownie złotych: ...............................................................), z zastrzeżeniem możliwych zmian, określonych 
w niniejszej umowie. 

3. Składki za poszczególne rodzaje i wartości majątku stanowią podstawę obliczania rocznych 
stawek taryfowych, których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres zamówienia 
we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. 

4. Roczne stawki taryfowe wyliczane będą według wzoru: 
 

składka ofertowa roczna za ubezpieczenie danego przedmiotu ubezpieczenia 
------------------------------------------------------------------------------------------------ x 100% 

suma ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia 
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5. Obliczone w sposób określony w ust. 4 i obowiązujące stawki taryfowe roczne stanowią podstawę 
naliczania składek „co do dnia” za faktyczny okres ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń na 
okres krótszy od 1 roku, w przypadku doubezpieczenia oraz rozliczeń zwrotu składki za 
niewykorzystany okres ubezpieczenia, według wzoru: 

 
  ilość dni 

stawka taryfowa roczna × suma ubezpieczenia × --------------- 
  365 

 

6. Określony w ust. 5 sposób wyliczenia składki nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, w którym należna składka za okres krótszy od 1 roku oraz rozliczeń zwrotu składki za 
niewykorzystany okres ubezpieczenia wyliczona zostanie, „co do dnia” według wzoru: 

 
 ilość dni 

składka roczna × --------------- 
 365 

 
§ 6. 

1. Składki ubezpieczeniowe za pełny roczny okres ubezpieczenia płatne będą w czterech równych 
ratach kwartalnych. 

2. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych. 
3. Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne w równych ratach, których 

liczba zostanie uzgodniona indywidualnie. 
4. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

......................................................................................................... 
 

§ 7. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
 

§ 8. 
Strony umowy zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, zgodnie  
z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia  
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 
 

§ 9. 
1. Podmiotem uprawnionym do działania w imieniu Zamawiającego w związku z realizacją 

niniejszej umowy oraz do jej nadzorowania będzie broker – Inter-Broker Sp. z o.o.  
w Toruniu; Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do odwołania umocowania do 
działania w imieniu Zamawiającego dla Inter-Broker spółka z o.o. 

2. Wykonawca we własnym zakresie zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż  
w wysokości zwyczajowo stosowanej. 

§ 10. 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający pozostawia sobie prawo do wypowiedzenia umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego, a ponadto w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy 14-
dniowego terminu do wywiązania się ze zobowiązania. 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: Muzeum Historii Żydów Polskich Strona 92 z 96 

§ 11. 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 
1.1.  zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej  
w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 
w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia; 
1.2. zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
1.3. konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego w nawiązaniu do art. 67 ust. 1 pkt 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jeśli wykonanie zamówienia podstawowego jest 
uzależnione od wykonania takiego zamówienia dodatkowego - w szczególności w związku ze 
wzrostem ilości lub wartości przedmiotu ubezpieczenia, wyczerpaniem sumy ubezpieczenia w 
ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka lub sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej; 
1.4. spadku ilości lub wartości przedmiotu ubezpieczenia. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną  
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 
140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu 
w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia. 

 
§ 12. 

1. Integralną częścią niniejszej umowy są: 
1.1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
1.2. ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia aktualne na dzień składania ofert i obowiązujące 
przez cały okres realizacji zamówienia, tj.: 
………………………………………………….. 
………………………………………………….., 
1.3. wyciąg z oferty złożonej przez Wykonawcę. 

 
§ 13. 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 14. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdym na prawie oryginału, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
             ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA 
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Wzór umowy dla część II zamówienia 

 
UMOWA nr ……………….. 

 
Zawarta ………………………. w dniu ………..……. pomiędzy: 
 
Muzeum Historii Żydów Polskich z siedzibą przy ul. Mordechaja Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, 
wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez miasto stołeczne Warszawę pod 
numerem IKM/3/05 oraz rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 89/2014, zarejestrowane pod numerem NIP 525-234-
77-28, REGON 140313762, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
a 
 
……………………………… z siedzibą przy ul. ………………………………………… wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez …………………………………………. Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………..., NIP: ……………………., REGON: …………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………….. 
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(znak postępowania ……………………………………..), na skutek wyboru przez Zamawiającego oferty 
Wykonawcy. 
 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i podróży 
służbowych pracowników, wolontariuszy i gości Muzeum Historii Żydów Polskich w zakresie 
obejmującym: 
1.1.  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszy; 
1.2.  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników; 
1.3.  ubezpieczenie pracowników, współpracowników i gości (zaproszonych przez 
zamawiającego, podróżujących w jego interesie) podczas zagranicznych podróży służbowych; 
1.4.  ubezpieczenie pracowników, współpracowników i gości (zaproszonych przez 
zamawiającego, podróżujących w jego interesie) podczas krajowych podróży służbowych; 

1.5.  ubezpieczenie obcokrajowców (zaproszonych przez zamawiającego) podczas podróży. 
 

§ 2. 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie  

z treścią umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Warunki wykonania umowy określa niniejsza umowa, specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia wraz z załącznikami, oferta złożona przez Wykonawcę, a w zakresie 
nieuregulowanym przez te dokumenty - ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, 
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
inne obowiązujące przepisy prawa. 

 
§ 3. 

Wykonawca: 
1. przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz zaakceptowane warunki fakultatywne 
i uznaje je za niezmienne; 

2. gwarantuje niezmienność ogólnych warunków ubezpieczenia i – jeżeli mają także zastosowanie – 
szczególnych warunków, na podstawie których udzielana będzie ochrona ubezpieczeniowa, przez 
cały okres wykonywania zamówienia; wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku 
zmian Kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów 
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ubezpieczenia; 
3. gwarantuje niezmienność składek jednostkowych rocznych wynikających ze złożonej oferty przez 

cały okres wykonania zamówienia; 
4. akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki systemem Pro Rata 

Temporis za faktyczny okres ochrony według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez 
stosowania składki minimalnej z polisy; 

5. akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny oferowanej 
z uwagi na zmienność w czasie ilości ubezpieczonych osób (osobodni); 

6. zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker Sp. z o.o. 
w Toruniu, o każdej decyzji odszkodowawczej. 

7. Współpraca w zakresie likwidacji szkód będzie się odbywała pomiędzy zamawiającym, a 
poniższymi placówkami wykonawcy: 
………………………………………………………………………. 

8. Korespondencję należy kierować do poszczególnych opiekunów w zależności od rodzaju 
szkody: 
opiekunowie w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 
.......................................................................................................  
opiekunowie w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą 
....................................................................................................... 

 
 

§ 4. 
1. Okres obowiązywania umowy: 12 miesięcy, nie wcześniej niż od dnia 21.03.2015 r. 
2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania 

zamówienia. 
§ 5 

1. Łączna cena (składka) za okres ubezpieczenia stanowi sumę składek za poszczególne zakresy 
ubezpieczenia, zaoferowanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym oferty. 

2. Łączna składka za wszystkie rodzaje i przedmioty ubezpieczenia wynosi: ...................... (słownie 
złotych: .............................................................................................................), z zastrzeżeniem możliwych zmian, 
określonych w niniejszej umowie. 

3. Składki za poszczególne zakresy ubezpieczenia stanowią podstawę obliczania rocznych składek 
jednostkowych, których niezmienność gwarantuje Wykonawca przez cały okres ubezpieczenia. 

4. Roczne składki jednostkowe w ubezpieczeniu wyliczane będą według wzoru: 

4.1. w ubezpieczeniu NNW pracowników: 
 

składka ofertowa roczna za ubezpieczenie NNW pracowników 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

                     liczba ubezpieczonych pracowników 
 
4.2. w ubezpieczeniu NNW wolontariuszy oraz podróży:  

 
składka ofertowa roczna za ubezpieczenie NNW wolontariuszy lub podróży 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

liczba osobodni 
 

5. Obliczone w sposób określony w ust. 4 i obowiązujące składki jednostkowe roczne stanowią 
podstawę naliczania składek zgodnie z formułą „pro rata temporis” za faktyczny okres 
ubezpieczenia w przypadku ubezpieczeń zawieranych na okres krótszy od 1 roku,  
w przypadku doubezpieczenia oraz rozliczeń zwrotu składki za niewykorzystany okres 
ubezpieczenia, według wzoru: 

  ilość miesięcy 
składka jednostkowa roczna × ilość osób/osobodni × --------------- 

  12 
przy czym miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny. 
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§ 6. 

1. Składki ubezpieczeniowe za pełny roczny okres ubezpieczenia płatne będą w czterech równych 
ratach kwartalnych. 

2. Jeżeli całości wynagrodzenia, Wykonawca nie będzie wstanie podzielić na cztery równe raty, 

Zamawiający wskazuje iż w czwartej racie nastąpi ewentualne wyrównanie kosztów, tak aby cena 

oferty odpowiadała sumie rat. 

3. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych. 
4. Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne w równych ratach, których 

ilość zostanie uzgodniona indywidualnie. 
5. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 

......................................................................................................... 
 

§ 7. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
 

§ 8. 
Strony umowy zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, zgodnie  
z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 
 z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz 
warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia  
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 
 

§ 9. 
1. Podmiotem uprawnionym do działania w imieniu Zamawiającego w związku z realizacją 

niniejszej umowy oraz do jej nadzorowania będzie broker – Inter-Broker Sp. z o.o.  
w Toruniu; Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do odwołania umocowania do 
działania w imieniu Zamawiającego dla Inter-Broker spółka z o.o. 

2. Wykonawca we własnym zakresie zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż  
w wysokości zwyczajowo stosowanej. 

 
 

§ 10. 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający pozostawia sobie prawo do wypowiedzenia umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego, a ponadto w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy 14-
dniowego terminu do wywiązania się ze zobowiązania. 

 
§ 11. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: 
1.1. zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej  
w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu 
cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia; 
1.2. zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
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ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
1.3. konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego w nawiązaniu do art. 67 ust. 1 pkt 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jeśli wykonanie zamówienia podstawowego jest 
uzależnione od wykonania takiego zamówienia dodatkowego - w szczególności  
w związku ze wzrostem ilości ubezpieczonych osób lub ilości osobodni; 
1.4. spadku ilości ubezpieczonych osób lub osobodni. 

4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną  
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 
140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu 
w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia. 

 
§ 12. 

1. Integralną częścią niniejszej umowy są: 
1.1.  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
1.2.  ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia aktualne na dzień składania ofert i obowiązujące 

przez cały okres realizacji zamówienia, tj. (należy wymienić): 
1.2.1. ………………………………………………………… 
1.2.2. ………………………………………………………… 

1.3. wyciąg z oferty złożonej przez Wykonawcę. 
 

§ 13. 
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 14. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdym na prawie oryginału, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
 

 


