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Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Postanowienia obligatoryjne dotyczące wszystkich ubezpieczeń - części I i II zamówienia 
oraz dane do oceny ryzyka 
 
I. Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia (wszystkich części                        

i określonych w nich ubezpieczeń). 
II. Podstawowe informacje o ubezpieczającym i jego działalności oraz o ubezpieczonych. 
III. Lokalizacje/miejsca ubezpieczenia. 
IV. Informacje o mieniu deklarowanym do ubezpieczenia – dane do oceny ryzyka. 
V. Szkodowość (za ostatnie 3 lata). 
 
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 
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przedmiotu ubezpieczenia oraz ilości ubezpieczonych osób, a także w związku z 
możliwością zmiany terminu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do 
niektórych składników mienia (np. w odniesieniu do Wystawy Głównej oraz tzw. 
Muzeum na kółkach). 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo 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 
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 w/w 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 zakresie obligatoryjnym (w tym 
określone w klauzulach) obowiązują w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, a także w 
pełnej wysokości w umowach zawieranych na okres krótszy od pełnego roku. 

12. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia limitów 
bądź podlimitów odszkodowawczych innych albo dodatkowych niż określone                         
w załącznikach do 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 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 
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zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z kodeksem cywilnym           
i zasadami określonymi w umowie na wykonanie zamówienia. 

15. 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. 

16. Zamawiający korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker Sp. z o.o. z 
siedzibą w Toruniu. Po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, określonego w niniejszej specyfikacji i zawarciu umowy na wykonanie 
zamówienia, broker będzie nadzorował jej realizację. 
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II. Podstawowe informacje o ubezpieczającym i 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: 107 osób (stan zatrudnienia jest zmienny w czasie) 
Obrót za rok 2012 wynosi 12 mln zł 
Obrót za rok 2013 rok wynosi 15 mln zł 
Obrót planowany na 2014 rok wynosi 25 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, 
- udostępniać 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, 
-prowadzi inną działalność kulturalną, edukacyjną, badawczą, wystawienniczą, poświęconą 
prezentacji historii i kultury żydowskiej, a także jej związkom z historią i kulturą polską i 
europejską. 
 

Realizując swoje zadania Muzeum przewiduje, że w roku 2014 zorganizuje: 
a) średnio miesięcznie: 4 pokazy filmów, 2 koncerty, 2 debaty 
b) rocznie: około 30 spektakli; wydarzenia plenerowe/masowe – 3 w roku, w tym otwarcie 
wystawy głównej;  
c) 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. 
 
2.2. Realizacja grantu norweskiego  
 
2.2.1. Program „Muzeum na kółkach”. 
W ramach grantu norweskiego organizowany będzie również program p/n „Muzeum na 
kółkach”. 
Działania objęte ubezpieczeniem w komponencie „Muzeum na kółkach” rozpoczną się około 
18.06.2014 r. i będą trwały przez okres ubezpieczenia.  
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Wskazane wyżej „Muzeum na kółkach” od strony materialnej to dwa złączone kontenery 
wystawiennicze, które będą podróżowały przez 21 miast w 2014 r.; 21 miast w 2015 r. w 
ramach propagowania na terenie całej Polski wiedzy o żydowskim dziedzictwie kulturowym. 
Kontener będzie zawierał meble, sprzęt elektroniczny (laptopy, monitory), itp.  
Kontener będzie zabezpieczony żaluzjami antywłamaniowymi oraz będzie zamykany, a także  
nadzorowany. Wartość szacunkowa wynajmowanych kontenerów to 30 000 brutto, wartość 
wystawy to 90 000 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. Anielewicza 6 
00-157 Warszawa 
 
Od końca sierpnia 2014– lokal przy Pl. Grzybowskim 2, 00-109 Warszawa 
 
oraz wszystkie miejsca prowadzonej działalności. 
 
 
IV. Informacje o mieniu deklarowanym do ubezpieczenia – dane do oceny ryzyka. 

 

Charakterystyka pożarowo – techniczna 

 
Nazwa i  lokalizacja obiektu  
Siedziba Muzeum Historii Żydów Polskich 
ul. 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                                                                        
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Wentylacja i klimatyzacja                                                                   
Instalacja gazowa                                                                                   
Przyłącze wodociągowe                                                                           
Przyłącze kanalizacyjne                                                                     
Przyłącze gazowe                                                                                  
Przyłącze cieplne 2xDn 100                                                                    
System automatycznego nawadniania zieleni                                           
Zagospodarowanie terenu                                                                    
Ściana krzywoliniowa                                                                       
 
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 



8 
ADM.271.26.2014 

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 
- 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 

 

Przekrycie  
dachu 

C R 120
 

R 120 REI 60
2) 

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), 
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Klasa odporności ogniowej ścian stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe-120min (REI 
120). 
Klasa odporności ogniowej drzwi w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych-60min(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, 76mm 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) 
Szyby O-4 i O-6 zastosowano o odporności ogniowej EI 30. 
Szyby z nadrukiem ZIG-ZAG grubość 10mm hartowane podstawowe środkowe 1690mm, 
skrajne górne 1800mm a dolne 1910mm i szerokość stała 440mm 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 10mm, pomosty technologiczne – typ FP. 
a) Konstrukcja stalowa ocynkowana: ramy pionowe w rozstawie 2,25m, 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. 
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c) Osłona dolna - panele z blachy miedzianej patynowanej perforowanej grubości 1,0mm 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 100kg/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. 1mmm. 
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 10ESG/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 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.  
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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 150m2,  
- 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 ogniowe nie przekracza 335 MJ na każdą powierzchnię o wymiarach 4x4m. Przy 
czym zakłada się, że mocowanie sufitu zachowuje wymaganą wytrzymałość także w 
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przypadku pożaru, a przejścia pionowych szybów kablowych uszczelnione są materiałami 
niepalnymi. W przypadku gdy w/w 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 100m2.  
- 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 
5,0mm/min; czas działania 40 min.; pow. chroniona przez tryskacz 12m2, max. odległość 
między tryskaczami do 4m, max. odległość tryskacza od stropów/dachów niepalnych 
450mm. 

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  
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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  
- 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  
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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: 
- 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 
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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 
 
Opis Wystawy Głównej 
Wystawa Główna znajduje się na poziomie -2 i ma powierzchnię ok. 4 000 m². Otwarcie 
nastąpi nie później niż 30.10.2014. 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, 
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• 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. 
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 wspierające ochronę: 
a) system wizualizacji zdarzeń KOMPLEX,  
b) system CCTV, 
c) system sygnalizacji włamania i napadu, 
d) system kontroli dostępu, 
e) system domofonowy  (videofon), 
f) system przeciwpożarowy SAP. 
Budynek posiada 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) zabezpieczeniu przed nieuprawnionym wyniesieniem z budynku znajdującego się w nim 
mienia, 
3) natychmiastowym reagowaniu na wszelkie zgłoszenia zagrożenia osób lub budynku, 
4) zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, interesantom i gościom, 
5) ochronie przed napadem, włamaniem, kradzieżą, atakami wandalizmu, terroryzmu itp., 
6) w przypadku jakichkolwiek zagrożeń niezwłocznym powiadamianiu odpowiednich służb 
oraz współdziałanie z nimi w celu zapewnienia prawidłowej ochrony, 
7) zapewnieniu wsparcia grupy interwencyjnej w przypadku działań wymagających 
wzmocnienia ochrony stacjonarnej, 
8) obsłudze urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu Centrum Nadzoru Ochrony Obiektu, 



17 
ADM.271.26.2014 

9) stałym dyżurze strażaka dyżurnego 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, nie przekazano Muzeum oficjalnymi 
dokumentami 
 
Część kawiarniana będzie prowadzona przez najemcę zewnętrznego wyłonionego w 
konkursie. W obiekcie będą odbywały się  warsztaty kulinarne, znajdować się będzie punkt 
informacyjny i sala spotkań, związane z działalnością Muzeum i prowadzone przez Muzeum. 
 
Opis zabezpieczeń: 
Monitoring, system włamania i napadu z patrolem interwencyjnym oraz ochrona fizyczna.  
 
 
V. Szkodowość (za ostatnie 3 lata). 
 
1.Ubezpieczenie mienia: 
- 08.2011: 1 103,48 zł - wydostanie się wody z urządzeń wod-kan (zalanie przez sąsiada z 
góry) 
- uszkodzenie szyby ściennej w Centrum Edukacyjnym, szkoda zgłoszona: 16.05.2013, suma: 
5 816,30 zł. 
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 
Zalanie odzieży i aparatu fotograficznego uczestników warsztatów. Na dzień dzisiejszy 
prowadzone jest postępowanie na sumę ok. 2 000 zł. Sprawa nie jest zakończona. 
Brak wypłaconych odszkodowań. 
3. Ubezpieczenia komunikacyjne: 
W ubezpieczeniach komunikacyjnych brak wypłaconych odszkodowań. 
4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków: 
W ubezpieczeniu NNW brak wypłaconych odszkodowań. 
Innych rezerw brak 
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Załącznik nr 1a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki 
obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności 
cywilnej Muzeum Historii Żydów Polskich, dotyczący części I zamówienia. 
 
Zakres zamówienia obejmuje: 
I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
III. Ubezpieczenie utraty zysku - zwiększonych kosztów działalności i strat finansowych 

powstałych wskutek przerw w działalności 
IV. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym 
V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
VI. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości 
VII. Ubezpieczenia komunikacyjne – OC, AC, NNW i Assistance 
 
 
I. 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. 
 
Uwaga: zakres ubezpieczenia nie obejmuje zbiorów muzealnych i mienia o charakterze 
zabytkowym. 
 

2. Przedmiot ubezpieczenia 
2.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy ubezpieczającego w odniesieniu 
do m.in. następujących kategorii mienia (katalog otwarty): 
2.1.1. budynki i budowle, w tym instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, zasilające, 

teleinformatyczne, antenowe, oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne oraz inne 
elementy wyposażenia budynków; 

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

2.1.3. środki obrotowe; 
2.1.4. mienie osób trzecich (za mienie osób trzecich uważa się składniki majątku inne niż 

przekazane ubezpieczającemu na podstawie umowy); 
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. 
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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. 

177 732 160,00 

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

134 538 021,95  
(w tym wyposażenie 

elektroniczne 7 229 379,00) 

3. Wyposażenie – adaptacje 5 585 790,00 

4. Wyposażenie „Muzeum na kółkach” (wraz z wartością kontenerów)* 120 000,00 

 
* Ubezpieczenie pozycji oznaczonych rozpocznie się nie później niż dnia 30.06.2014 roku. 
Wykonawcy zobligowani są jednak do obliczenia składki ofertowej za okres pełnych 12 
miesięcy. Zamawiający natomiast zapłaci składkę za faktyczny okres 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: 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 

1. Nakłady inwestycyjne / adaptacyjne 2 000 000,00 

2. Środki obrotowe 100 000,00 

3. Środki niskocenne 1 000 000,00 

4. Gotówka i inne walory pieniężne 5 000,00 

5. Mienie pracownicze  100 0,00 
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2.4. Limity odpowiedzialności dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem               
i rabunku:  

 

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 5 000,00  

4 Środki pieniężne od rabunku w lokalu 5 000,00  

5 Środki pieniężne w transporcie (w tym zaliczki podczas podróży służbowych) 10 000,00  

6 Kradzież zwykła 20 000,00  

7 Zniszczenie zabezpieczeń 200 000,00 

 
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 
rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 5 000 000 zł.  
 
3. Wartości przyjęte do ubezpieczenia 
3.1. budynki – wartość odtworzeniowa nowa  
3.2. budowle – wartość odtworzeniowa nowa  
3.3. pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT, konto 013) – wartość odtworzeniowa nowa 

lub księgowa brutto 
3.4. środki niskocenne - wartość odtworzeniowa nowa 
3.5. środki obrotowe – wartość wytworzenia lub zakupu 
3.6. mienie osób trzecich – wartość odtworzeniowa nowa 
3.7. nakłady adaptacyjne i inwestycyjne - wartość odtworzeniowa nowa 
3.8. gotówka i inne walory pieniężne – wartość nominalna 
3.9. 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, 
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wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających 
charakter wojenny, wojny, niezależnie 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. skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi; 
4.7. 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; 

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

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

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

4.11. 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; 

4.12. zapadania się i osuwania ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. Prawo górnicze i geologiczne; 

4.13. zalania przedmiotu ubezpieczenia składowanego poniżej poziomu gruntu na wysokości 
niższej niż 7 cm nad podłogą – za wyjątkiem tych przedmiotów ubezpieczenia, których 
składowanie ze względu na właściwości nie mogło być inaczej przeprowadzone 
(wyłączenie nie dotyczy zalania bezpośrednio z góry); 

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

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

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

4.17. umyślnego działania lub zaniechania oraz rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem 
postanowień klauzuli reprezentantów. 

 
Poza tym ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 
4.18. straty wynikające z opóźnień, utraty rynku, straty pośrednie oraz utrata zysku, za 

wyjątkiem postanowień odrębne go ubezpieczenia zawartego w SIWZ; 
4.19. szkody w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami 

przechowywania lub magazynowania znajdowało się na wolnym powietrzu, o ile miało 
to wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody; 

4.20. szkody w uprawach i dotyczące zwierząt; 
4.21. szkody w szklarniach, inspektach oraz znajdującym się w nich mieniu; 
4.22. szkody w gruntach, glebach, naturalnych wodach podziemnych i powierzchniowych, 

zbiornikach wodnych, chyba że są to sztuczne zbiorniki w miejscu ubezpieczenia; 
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4.23. szkody w środkach obrotowych o przekroczonym terminie ważności lub wycofanych z 
obrotu; 

4.24. szkody w budynkach lub budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdującym 
się w nich mieniu oraz maszynach i urządzeniach przeznaczonych do likwidacji; 

4.25. szkody w budynkach lub budowlach wyłączonych z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 
dni; 

4.26. szkody w pojazdach objętych ubezpieczeniem pojazdów lądowych od uszkodzeń                   
i kradzieży, chyba że stanowią one środki obrotowe; 

4.27. szkody w pojazdach podlegających rejestracji; 
4.28. szkody w programach komputerowych i nośnikach informacji;  
4.29. szkody takie jak defekty estetyczne, tj. zadrapania na powierzchniach malowanych, 

polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia 
powodującego uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, w tym w wyniku dewastacji              
i wandalizmu. 

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

5. Warunki szczególne obligatoryjne: 
5.1. 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. 

5.2. 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. 

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

5.4. 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.). 

5.5. W odniesieniu do tzw. Muzeum na kółkach przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia 
mienia w transporcie 

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 – zgodnie z treścią 
klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia. 

5.9. Zakres ubezpieczenia obejmuje zalanie w wyniku złego stanu technicznego dachu, 
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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  
5.13. Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 17 m/s 
5.14. Przyjęcie podanej definicji szkody 
5.15. Przyjęcie ryzyka pożaru i powodzi oraz dewastacji i wandalizmu według podanych 

definicji 
5.16. Przyjęcie ryzyka dewastacji mienia, z limitem odszkodowawczym w wysokości                   

1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 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  

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

otaczającym 
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5.43. Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia 
5.44. Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów 
5.45. Przyjęcie podanej klauzuli odnowienia lub odtworzenia dokumentów  
5.46. Przyjęcie podanej klauzuli zmian w odbudowie 
5.47. Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy 
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 automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia 

w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka 
5.51. Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania 
5.52. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych 
5.53. Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia 
5.54. Przyjęcie podanej klauzuli szkód w przedmiotach szklanych 
5.55. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 100 000 zł 
5.56. Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych  
 
Dodatkowo w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku: 
5.57. Przyjęcie podanej definicji kradzieży z włamaniem 
5.58. Przyjęcie podanej definicji rabunku (rozboju) 
5.59. Przyjęcie podanej definicji kradzieży zwykłej 
5.60. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko wandalizmu  
5.61. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dewastacji 
5.62. Zakres ubezpieczenia obejmuje mienie osób trzecich 
5.63. 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. 

5.64. 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. 

5.65. 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. 

5.66. 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.  

 
5.67. Franszyzy i udziały własne: 
5.67.1. Franszyza integralna i udział własny – brak 
5.67.2. Franszyza redukcyjna: 500 zł za wyjątkiem: 

− w zakresie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku – 100 zł 

− w zakresie ubezpieczenia przedmiotów szklanych – 50 zł 
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II. 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 nieproporcjonalne. 
 
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:  
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: 10 000,00 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 3 323 536,00* 

 

* ok. 40% sumy ubezpieczenia stanowi sprzęt stacjonarny, a 60% przenośny 
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3. Warunki szczególne obligatoryjne: 
3.1. 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. 

3.2. 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. 

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

3.4. 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.). 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.8. W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych 
wypłata odszkodowania w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie 
odpowiadającej wartości 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 

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

3.10. 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 
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ubezpieczenia. W odniesieniu do zalań z innej przyczyny nie ustala się limitu 
odpowiedzialności. 

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

3.12. Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów 
3.13. Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej 
3.14. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia  
3.15. Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montażowych 
3.16. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
3.17. Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia 
3.18. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
3.19. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych 
3.20. Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń 
3.21. Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 17 m/s 
3.22. Przyjęcie podanej definicji szkody 
3.23. Przyjęcie ryzyka pożaru i powodzi oraz dewastacji i wandalizmu według podanych 

definicji 
5.68. Przyjęcie podanej definicji kradzieży z włamaniem 
5.69. Przyjęcie podanej definicji rabunku (rozboju) 
3.24. Przyjęcie podanej definicji kradzieży zwykłej 
3.25. Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu (limit odpowiedzialności wspólnie z 

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

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

w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych 
3.30. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia 

w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka 
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 
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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 
3.43. Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów 
3.44. 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. 

3.45. 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. 

3.46. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 
3.47. Franszyzy i udziały własne 
3.47.1. Franszyza integralna, franszyza redukcyjna – brak 
3.47.2. Udział własny - 5% wartości szkody, nie więcej niż 500 zł 
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III. 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 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 
 
4. Franszyza redukcyjna: 3 dni  
 
5. Warunki szczególne obligatoryjne: 
5.1. Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego 
5.2. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
5.3. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat nie wymagalnych 
5.4. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
5.5. Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
5.6. Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania  
5.7. Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia 
5.8. Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów 
5.9. Przyjęcie podanej klauzuli rezygnacji z prawa do regresu 
5.10. Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia 
5.11. Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej 
5.12. Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 
5.13. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 
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IV. 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 własne ubezpieczającego oraz 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, 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. 



 

ADM.271.26.2014                                                                                                                                                             31 
 

4. Opis ryzyka 
4.1.  Transport krajowy: 

1. Planowana liczba transportów w okresie ubezpieczenia: ok. 10 
2. Planowana wartość łączna transportów w okresie ubezpieczenia: maks. 800 000 zł 
3. Maksymalna wartość pojedynczego transportu: 200 000 zł 

 
4.2.  Transport międzynarodowy: 

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

 
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. W odniesieniu do transportowanego mienia, bez względu na rodzaj przyjętej 

wartości, zniesiona zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub 
jej pochodne. 

6.2. Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego 
6.3. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
6.4. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat nie wymagalnych 
6.5. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
6.6. Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
6.7. Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania  
6.8. Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów 
6.9. Przyjęcie podanej klauzuli rezygnacji z prawa do regresu 
6.10. Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia 
6.11. Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej 
6.12. Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 
6.13. Franszyzy i udziały własne: 
6.13.1.  Franszyza integralna i udział własny – brak 
6.13.2. Franszyza redukcyjna – 500 zł w transporcie krajowym, 300 euro w transporcie 
międzynarodowym 
6.14. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 
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V. 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 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 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 

− 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 i porządkowej w związku z prowadzoną działalnością, 
bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, z 
podlimitem 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dla czystych strat 
finansowych, 

4.2. 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 
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przeprowadzania pokazu sztucznych ogni), bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na 
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,  

4.3. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z realizacją grantów, w 
szczególności programu p/n „Muzeum na kółkach” oraz „Spotkajmy się w muzeum”, w 
tym przez uczestników programu, jeśli ubezpieczającemu można będzie przypisać 
odpowiedzialność za ich działania, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden                  
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.4. 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 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, 

4.3. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców 
ubezpieczonego, którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z 
podlimitem 3 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.4. 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 sumy gwarancyjnej na jeden 
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.5. 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 sumy gwarancyjnej 
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.6. 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 sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.7. 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, z podlimitem 1 000 000 zł na jeden                  
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

4.8. 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, 

4.9. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w mieniu powierzonym, 
przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, z podlimitem 1 000 000 zł na jeden 
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (rozszerzenie dotyczy również pojazdów, w tym 
należących do pracowników, w związku z prowadzeniem parkingu niestrzeżonego, 
gdyby ubezpieczającemu można było przypisać odpowiedzialność),  

4.10. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wynajmem pomieszczeń 
w celu organizacji konferencji, sympozjów, kiermaszów, bankietów itp., z podlimitem   
3 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

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

4.12. 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., z podlimitem 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, 

4.13. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów 
niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, z podlimitem 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, 

4.14. 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 
500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 

 
5. Suma gwarancyjna: 5 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w 

rocznym okresie ubezpieczenia, z uwzględnieniem podlimitów określonych wyżej. 
 
6. Warunki szczególne obligatoryjne: 
6.1. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
6.2. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
6.3. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych 
6.4. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
6.5. Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia  
6.6. Przyjęcie podanej klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa 
6.7. Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin 
6.8. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia OC 
6.9. Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej 
6.10. Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 
6.11. Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
6.12. Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia 
6.13. Przyjęcie podanej klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług 
6.14. Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów 
6.15. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 
6.16. 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 
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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 1 000 
zł, udział własny – brak 
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VI. 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 podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
3.2. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
3.3. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych 
3.4. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
3.5. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 
3.6. Franszyzy i udziały własne: brak 
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VII. Ubezpieczenia komunikacyjne 
 
1. Przedmiot ubezpieczenia:  
pojazdy mechaniczne podlegające, stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1137) rejestracji w RP, a także 
pojazdy mechaniczne niepodlegające takiemu obowiązkowi, stanowiące własność 
ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użyczenia, leasingu albo innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy. Suma 
ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia podstawowego (wszelkie 
urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach, służący do utrzymania i używania pojazdu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy) oraz wyposażenie 
dodatkowe i specjalistyczne, w tym zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą. 
 
Dotyczy pojazdu: 
Marka: Ford Focus Kombi, pojemność 1560 cm3 , moc 70KW 
Rok produkcji: 2012 
Data pierwszej rejestracji: 21.12.2012 r. 
Suma ubezpieczenia: 56 000 zł brutto 
Wyposażenie i zabezpieczenia: centralny zamek, autoalarm, radio CD, klimatyzacja 
manualna, lakier czarny metalic 
W nocy pojazd jest parkowany na parkingu strzeżonym, całodobowo dozorowanym przez 
pracownika ochrony fizycznej  
Okres ubezpieczenia: od 21.12.2014 do 20.12.2015 
 
Zakres ubezpieczenia dotyczy wszystkich pojazdów, których posiadaczem Ubezpieczający 
może zostać w okresie realizacji zamówienia. 
 
2. Zakres ubezpieczenia: 
2.1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie  
z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, 
Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r.  

•••• Obszar odpowiedzialności: zgodnie z ustawą 

•••• Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa (zgodna z ustawą) 
 

2.2. Ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych. 

•••• Przedmiot ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i 
pasażerów pojazdów mechanicznych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia 
albo śmierci i powstałe w związku ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w 
szczególności podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe będącym w 
ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podróży 
koniecznej naprawy, a także podczas załadunku i wyładunku pojazdu. 

•••• Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł / 1 os. 
 
2.3. Ubezpieczenie Auto Casco 
2.3.1. Zakres ubezpieczenia: uszkodzenie, utrata bądź całkowite zniszczenie ubezpieczonego 
pojazdu i wyposażenia oraz utrata elementów pojazdu lub wyposażenia wskutek zdarzeń 
niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, w 
szczególności obejmujący szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu polegające w 
na: 

−−−− uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w związku z ruchem lub postojem 
wskutek zderzenia pojazdów, w tym zderzenia pojazdów posiadanych bądź użytkowanych 
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przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, albo zderzenia z osobami, zwierzętami lub 
przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu oraz z wewnątrz ubezpieczonego pojazdu, 

−−−− uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu albo wyposażenia wskutek zdarzeń 
losowych, w szczególności w wyniku pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia 
piorunu, huraganu, opadu atmosferycznego oraz działania innych sił przyrody, zapadania i 
usuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego 
z zewnątrz pojazdu, a także pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz 
pojazdu, 

−−−− uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek 
działania osób trzecich, w tym również włamania, 

−−−− uszkodzeniu, lub zniszczeniu pojazdu, albo jego części bądź wyposażenia przez osoby 
trzecie w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia (określonego w art. 289 
k.k.), 

−−−− uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą 
udzielenia pomocy medycznej, 

−−−− uszkodzeniu lub zbiciu szyb pojazdu, 

−−−− kradzieży pojazdu bądź jego części, przez którą rozumie się: 
1)  kradzież z włamaniem (określoną w art. 279 k.k.); 
2)  kradzież pojazdu (określoną w art. 278 k.k.), jego części lub wyposażenia; 
3)  kradzież z użyciem przemocy (określoną w art. 280 k.k., tzw. rozbój); 
2.3.2. Zakres terytorialny: Europa i inne kraje wymienione w OWU Auto Casco 
Ubezpieczyciela. 
2.3.3. W przypadku określonym w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym Ubezpieczyciel pokryje koszty dodatkowego badania 
technicznego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 950). 
 
2.3. Ubezpieczenie Assistance (ubezpieczenie bezskładkowe, jeśli ubezpieczyciel takie 
posiada) 
Warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i 
usług - zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia assistance danego ubezpieczyciela, 
dołączanego bezskładkowo do ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych lub auto casco. 
 
2.4. Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w 
związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a 
niebędących członkami Unii Europejskiej - tzw. ubezpieczenie Zielona Karta (ubezpieczenie 
bezskładkowe) 

− ubezpieczenie bezskładkowe, którego dokumenty (certyfikaty Międzynarodowej Karty 
Ubezpieczenia Samochodowego oraz polisy ubezpieczenia komunikacyjnego w ruchu 
zagranicznym) będą wydawane w dowolnej jednostce Ubezpieczyciela, po przedstawieniu 
ważnego dokumentu potwierdzającego posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC 
danego pojazdu; 

− warunki ubezpieczenia zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danego 
Ubezpieczyciela, dołączanego bezskładkowo do obowiązkowego ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych;  

− suma gwarancyjna: minimalna ustawowa obowiązująca na terenie kraju, w którym 
Ubezpieczający wyrządził szkodę i zobowiązany jest do jej naprawienia; 

− dotyczy pojazdów: pojazdy wykazane w SIWZ i nabywane w okresie wykonywania 
zamówienia – wg bieżących potrzeb Ubezpieczającego. 
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3.  Zasady zawierania umów 
3.1. Warunki, składki i stawki taryfowe 
3.1.1. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność warunków, składek i stawek taryfowych 

rocznych wynikających ze złożonej oferty, przez cały okres wykonywania zamówienia i 
we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, z zastrzeżeniem zmiany obowiązujących 
przepisów prawa. 

3.1.2. Składki i stawki taryfowe za ubezpieczenie poszczególnych rodzajów pojazdów, 
wynikające ze złożonej oferty będą obowiązywały również w stosunku do pojazdów 
wchodzących do ubezpieczenia w trakcie roku. 

3.1.3. W przypadku zadeklarowania do ubezpieczenia w trakcie wykonywania zamówienia 
innego rodzaju pojazdu mechanicznego niż ujęte w SIWZ, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zastosowania w obliczeniu ceny za ubezpieczenie obowiązkowe OC, 
AUTO CASCO i NNW kierowcy i pasażerów identycznych zniżek w stosunku do składek i 
stawek taryfowych dotyczących takiego rodzaju pojazdu, jak zastosowane do 
obliczenia ceny za pojazdy objęte niniejszym zamówieniem. 

3.1.4. Składki roczne za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i utraty Auto Casco muszą być 
naliczane od aktualnej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego sumy 
ubezpieczenia, przy czym na wniosek Ubezpieczającego suma ubezpieczenia może być 
urealniana w okresach kwartalnych z odpowiednią korektą rat składki. 

 
3.2. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia 
3.2.1. Zarówno pojazdy mechaniczne aktualnie znajdujące się na stanie, wykazane w SIWZ, 

jak i włączane do ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia (w tym 
pojazdy kupowane jako fabrycznie nowe) będą przyjmowane do ubezpieczenia OC, 
AUTO CASCO, Assistance i ZK bez konieczności dokonywania oględzin                             i 
sporządzania dokumentacji fotograficznej, jedynie na podstawie oświadczenia 
Ubezpieczającego o braku uszkodzeń lub zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u 
dotychczasowego Ubezpieczyciela. 

3.2.2. Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub wzięte w leasing w 
czasie trwania ubezpieczenia będą objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu 
(na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem 
rejestracji pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. Brak 
wcześniejszego zgłoszenia pojazdu spowoduje ubezpieczenie go od chwili zgłoszenia, 
niezależnie od daty faktury, daty podpisanie stosownej umowy bądź daty rejestracji 
pojazdu, z zastrzeżeniem obowiązków ustawowych obowiązkowego ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

3.2.3. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego 
zamówienia będzie następowało na podstawie pisemnego wniosku, przesłanego przez 
brokera ubezpieczeniowego (lub przez Ubezpieczającego) pocztą, faksem albo mailem. 
Wniosek winien zawierać dane niezbędne do identyfikacji pojazdu oraz (dla potrzeb 
ubezpieczenia AUTO CASCO) wartość, przebieg i posiadane zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe. 

 
3.3. Suma ubezpieczenia pojazdów mechanicznych ubezpieczanych w zakresie Auto Casco 
3.3.1. Pojazdy fabrycznie nowe będą przyjmowane do ubezpieczenia wg wartości fakturowej 

brutto (z podatkiem VAT) lub netto (bez podatku VAT). 
3.3.2. Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy 

od daty jego nabycia przez Ubezpieczającego jako fabrycznie nowego, a pojazd 
wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie w wartości fakturowej brutto (z 
podatkiem VAT) lub netto (bez podatku VAT). 
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3.3.3. Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz 
nie jest dłuższy niż 12 miesięcy od daty nabycia przez Ubezpieczającego, jako 
fabrycznie nowego i pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie wartości 
rynkowej określonej wg katalogów „Info Ekspert”, nie niższej jednak niż 85% ceny 
fakturowej brutto (z podatkiem VAT) lub netto (bez podatku VAT). 

3.3.4. Suma ubezpieczenia pojazdów używanych, których okres eksploatacji jest dłuższy niż 
12 miesięcy lub krótszy, lecz pojazd wcześniej uległ uszkodzeniu, będzie odpowiadać 
aktualnej w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia wartości rynkowej brutto lub netto, 
określonej wg katalogów „Info Ekspert”. 

3.3.5. Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia 
albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być zadeklarowana przez 
Ubezpieczającego w sposób opisany wyżej, albo określona przez właściciela pojazdu. 

3.3.6. Ubezpieczeniu podlega wyposażenie pojazdu fabryczne i dodatkowe, za które uważa 
się sprzęt i urządzenia do utrzymania i używania pojazdu, zabezpieczenia przed 
kradzieżą, służące zwiększeniu bezpieczeństwa jazdy, instalację gazową, sprzęt 
audiofoniczny stanowiący wyposażenie fabryczne, zamontowany przez dealera albo 
przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (zgłoszony we wniosku), a także 
specjalistyczny sprzęt zamontowany na stałe w pojazdach specjalnych, których wartość 
uwzględniona jest w sumie ubezpieczenia danego pojazdu. 

 
4. Zasady likwidacji szkód 
4.1. Zgłoszenie szkody, przekazywanie dokumentacji, kosztorysów, akceptacja i inna 

korespondencja winna być prowadzona w formie pisemnej; dopuszcza się 
przekazywanie korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną na uzgodnione numery 
faks albo adresy e-mail. 

4.2. W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela lub na jego 
zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia 
szkody oraz  przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od 
dnia dokonania oględzin. W razie nie dokonania przez Ubezpieczyciela lub na jego 
zlecenie oględzin w tym terminie, Ubezpieczony ma prawo sam przekazać pojazd do 
warsztatu naprawczego, a Ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu 
oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez Ubezpieczyciela 
kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego 
skutecznego dostarczenia Ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się 
akcept milczący. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur. 

4.3. W przypadku szkód całkowitych, w wyniku, których wystąpią pozostałości po szkodzie, 
należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na 
wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i 
uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej 
wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia 
pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone w 
oparciu o wartość rynkową pojazdu będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę 
sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. 
Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien 
dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży 
pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia 
pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej 
sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie. 

4.4. W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których nie będzie pozostałości po szkodzie 
(utrata, zniszczenie), odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości: 
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- sumy ubezpieczenia przyjętej w wartości fakturowej brutto (z podatkiem VAT) lub 
netto (bez podatku VAT) pojazdu z dnia zakupu, jeżeli okres jego eksploatacji nie 
przekroczył 6 miesięcy od daty nabycia jako fabrycznie nowego, a pojazd nie uległ 
wcześniej uszkodzeniu, 
- wartości rynkowej z dnia ustalanie wysokości odszkodowania, nie niższej niż 85% 
wartości fakturowej brutto (z podatkiem VAT) lub netto (bez podatku VAT), jeżeli okres 
eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie był dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego 
nabycia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jako fabrycznie nowego, a pojazd 
wcześniej nie uległ uszkodzeniu, nie wyższej niż suma ubezpieczenia, 
- wartości rynkowej (z podatkiem VAT) lub netto (bez podatku VAT) z dnia ustalania 
odszkodowania (nie wyższej niż suma ubezpieczenia) w pozostałych przypadkach. 

4.5. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia 
części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie 
amortyzacji części zamiennych). 

4.6. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będzie stosowany współczynnik urealnienia 
cen części zamiennych (powiązany z wiekiem pojazdu), polegający na dostosowywaniu 
cen części do przeciętnych cen funkcjonujących na rynku – do kalkulacji naprawy będą 
przyjmowane ceny części nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu. 

4.7. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą miały zastosowania ustalone w OWU 
Ubezpieczyciela ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania z 
tytułu wieku kierowcy oraz w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem 
wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, 
wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym 
świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa  kierującego w czasie jazdy 
przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, 
zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju. 

4.8. W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) 
Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia 
Ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w 
wyniku takiego zdarzenia. 

4.9. Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie 
bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy 
ubezpieczenia i będzie wypłacony ponad sumę ubezpieczenia. 

4.10. Limit kosztów holowania (ponad sumę ubezpieczenia) zostaje ustalony w wysokości          
1 500 zł dla pojazdów osobowych, a dla pojazdów kempingowych, ciężarowych                   
i ciężarowo – osobowych o dopuszczalnej ładowności do 2,0 t – 800 zł. 

4.11. Odszkodowanie wypłacane jest z podatkiem VAT, także w przypadku kosztorysowego 
wyliczenia wysokości odszkodowania, chyba że ubezpieczający dokona odliczenia tego 
podatku.   

4.12. Zniesiona zostaje konsumpcja sumy ubezpieczenia w związku z wypłaconym 
odszkodowaniem. 

 
5. Pozostałe warunki szczególne obligatoryjne: 
5.1. Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej Auto Casco 
5.2. Przyjęcie podanej definicji kradzieży z włamaniem 
5.3. Przyjęcie podanej definicji rabunku (rozboju) 
5.4. Przyjęcie podanej definicji kradzieży zuchwałej 
5.5. Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 17 m/s 
5.6. Przyjęcie podanej definicji szkody 
5.7. Przyjęcie ryzyka pożaru i powodzi oraz dewastacji i wandalizmu według podanych 

definicji 
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5.8. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 
5.9. Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia 
5.10. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 
5.11. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych 
5.12. Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
5.13. Franszyza redukcyjna, integralna, udział własny – brak 

5.14. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 
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Załącznik nr 1b do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki 
obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków i podróży służbowych, dotyczący części II zamówienia. 
 
Zakres zamówienia obejmuje: 
I. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszy 
II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników 
III. Ubezpieczenie pracowników, współpracowników i gości (zaproszonych przez 

zamawiającego, podróżujących w jego interesie) podczas zagranicznych podróży 
służbowych 

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

V. Ubezpieczenie obcokrajowców (zaproszonych przez zamawiającego) podczas podróży 
 
 
I. 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 18% 

Powyżej 50 roku życia do 70 roku życia 15% 

Powyżej 70 roku życia do 80 roku życia 1% 

Powyżej 80 roku życia 1% 
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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 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 
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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. 
 
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 
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II. 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. 
 

Struktura wiekowa ubezpieczonych Szacunkowa ilość osób 

Do 25 roku życia 3 

Powyżej 25 roku życia do 40 roku życia 69 

Powyżej 41 roku życia do 54 roku życia 29 

Powyżej 55 roku życia  6 

 
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 
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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, podczas wykonywania pracy, w drodze do i z pracy. 
 
2.7. Ubezpieczeni – pracownicy Zamawiającego (maks. 130 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 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. 
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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 
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III. 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:  200  
 
4. Zakres terytorialny: cały świat 
 
5. Sumy ubezpieczenia. 
 
5.1. Koszty leczenia i pomoc w podróży assistance  
Suma ubezpieczenia: 15 000 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 ubezpieczenia: 50 000 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 
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7.4. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 
7.5. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 
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IV. Ubezpieczenie pracowników, współpracowników i gości (zaproszonych przez 
zamawiającego, podróżujących w jego interesie) podczas krajowych 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 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. 
Składka naliczana z góry za cały roczny okres ochrony ubezpieczeniowej, z rozliczeniem po 
zakończeniu realizacji zamówienia (zwrot lub dopłata). 
 
3. Szacowana liczba osobodni: 150  
 
4. Zakres terytorialny: RP 
 
5. Sumy ubezpieczenia. 
 
5.1. Koszty leczenia i pomoc w podróży assistance  
Suma ubezpieczenia: 15 000 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 ubezpieczenia: 50 000 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 
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V. 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). 
 
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: 15 000 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 ubezpieczenia: 50 000 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 
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Załącznik nr 1c do SIWZ: 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. 
 
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 
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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 szczególnych warunkach ubezpieczenia. 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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innych opłat, do sumy ubezpieczenia uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej rzeczy, nie 
więcej jednak niż suma 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 likwidacyjna Auto Casco – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Jeżeli przyjęta w chwili zawierania umowy ubezpieczenia Auto Casco suma ubezpieczenia 
ubezpieczonego pojazdu jest niższa niż jego faktyczna wartość rynkowa na dzień zawierania 
umowy, jakiekolwiek postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, dotyczące 
proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji  
z tytułu niedoubezpieczenia nie będą miały zastosowania. 
 
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, 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. 
 
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: 

1. 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. 
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2. Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie 
wygasa ona także w przypadku powrotnego przejścia własności na ubezpieczającego lub 
ubezpieczonego. 
 
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 100 000 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
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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 K.C. ustala się termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku 
ubezpieczeniowym na 7 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. 
 
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. Nie 
wprowadza się limitu odpowiedzialności. 
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 500 000 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 od ognia i innych zdarzeń losowych 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: 
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- 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: 
Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia 
od podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to 
składowane było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niżej niż 7 cm, z wyjątkiem szkód 
spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry. 
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: 
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, 
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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 
oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-
pomiarowych, itp. 
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 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 
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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. 
 
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 
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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 
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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 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: 5 000 000 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 działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w 
powiązaniu z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na 
niego wpływu (de iure lub de facto) przy użyciu siły albo przemocy, 
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 – 1 000 000 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. 
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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. 
 
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 500 000 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. 
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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 ognia i innych zdarzeń losowych bądź od wszystkich ryzyk 
oraz sprzętu elektronicznego systemem sum stałych 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 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 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, wg stawki wynikającej ze złożonej oferty przetargowej, naliczonej do 
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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 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: 200 000 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 szkód w przedmiotach szklanych - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych 
(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
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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. 
 
 

 


