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ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. ZAKRES UBEZPIECZENIA  

 
ZADANIE NR 1 

A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 
B. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

 
 

II. ZAMAWIAJĄCY, UBEZPIECZAJĄCY I UBEZPIECZENI  

 

A. Zamawiający/Ubezpieczający - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  

B. Ubezpieczony: 

 w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności i posiadania mienia - Śląski  Uniwersytet Medyczny w  Katowicach oraz 

jego jednostki organizacyjne w tym jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia; 

 w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia lub odbywania 

zajęć dydaktycznych - nauczyciel akademicki, osoba nie posiadająca statusu nauczyciela 

akademickiego prowadząca czynności wykonywane w ramach szkolenia studentów; student; 

doktorant; 

 w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia prac naukowo-

badawczych oraz eksperymentów medycznych - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

badacz, uczestnik pracy naukowo-badawczej, doktorant, student, pracownik Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz inne osoby, którym zlecają oni czynności, 

wykonujący prace naukowo-badawcze; Komisja Bioetyczna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach; członek Komisji Bioetycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 

jednostki organizacyjne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; inne ośrodki biorące 

udział w pracach naukowo-badawczych pod patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach; 

 w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania badań 

diagnostycznych, specjalistycznych i wysokospecjalistycznych usług badawczych i orzecznictwa 

sądowo-lekarskiego - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: pracownik Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wykonujący badania diagnostyczne, specjalistyczne 

i wysokospecjalistyczne usługi badawcze lub orzecznictwo sądowo-lekarskie: osoba niebędąca 

pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach wykonująca badania 

diagnostyczne, specjalistyczne i wysokospecjalistyczne usługi badawcze lub orzecznictwo sądowo -

lekarskie na rzecz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 

 

III. ZAKRES UBEZPIECZENIA  

 

ZADANIE NR 1 

 

A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK. 

 

1. Przedmiot ubezpieczenia.  

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz mienie, w którego posiadanie Zamawiający wejdzie 
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w okresie trwania umowy ubezpieczenia oraz inne mienie według SIWZ. 

 

1.1 Majątek trwały, w szczególności:  

1.1.1 budynki, w tym obiekty budowlane wraz z instalacjami lub urządzeniami technicznymi oraz 

elementami wykończeniowymi stanowiącymi całość techniczną i użytkową obejmujące także 

przyłącza wodno–kanalizacyjne i ciepłownicze oraz infrastrukturę wewnętrzną m.in. okablowanie, 

sieć internetową, elementy stałe wbudowane i złączone z substancją budynku, w tym podłogi, 

zabudowy, szklane elementy tworzące ściany zewnętrzne, dachy, pokrycie elewacji budynków, 

elementy małej architektury przynależące do budynków, itp.,  

1.1.2 budowle, w szczególności infrastruktura zewnętrzna, garaże, ogrodzenia, bramy, mała architektura 

i jej elementy, fontanny, pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne, instalacje artystyczne 

zewnętrzne i wewnętrzne, place, w tym boiska, infrastruktura sportowa, elementy stałe, punkty 

informacyjne, szalety, iluminacja świetlna stała i czasowa, słupy oświetleniowe, sygnalizacja, 

instalacje solarne, instalacje fotowoltaiczne, kolektory deszczowe, przyłącza wody, energii cieplnej, 

kanalizacyjne, gazowe, rurociągi; za budowle uważa się również obiekty połączone i nie połączone 

trwale z gruntem m.in. wiaty, kioski, pawilony wystawowe, kontenery stanowiące zaplecze socjalne 

i inne, hale namiotowe, sceny i estrady (chyba, że zostały ujęte w ramach klasyfikacji KŚT jako inny 

niżeli budowla środek trwały) - nie dopuszcza się wprowadzenia ograniczenia zakresowego ani 

limitowego, 

1.1.3 nakłady adaptacyjne (inwestycyjne) rozumiane jako nakłady poniesione przez podmioty objęte 

postępowaniem, zarówno w obcych środkach trwałych (w mieniu najmowanym lub 

administrowanym), jak i we własnych środkach trwałych wskutek zwiększeń wartości, a związane 

m.in. z wykończeniem, modernizacją, remontem generalnym obiektów, o ile nie zostały 

uwzględnione w sumie ubezpieczenia, 

1.1.4 maszyny, urządzenia, wyposażenie, w tym również sprzęt medyczny (sprzęt medyczny 

udostępniany uczestnikom badań, aparaty badawczo-naukowe) sprzęt elektroniczny, sprzęt 

nagłaśniający, audiowizualny inny niż określony w pkt 1.1.5, sprzęt sportowy, pomoce naukowe, 

liny, eksponaty wystawiennicze, makiety, stoiska, elementy promocyjne SUM, rekwizyty, 

eksponaty, zabytki i dzieła sztuki (w ich wartościach wynikających z prowadzonej ewidencji lub 

wycen), meble i pozostałe wyposażenie, a także anteny i maszty telewizyjne, satelitarne, 

przekaźnikowe, hale namiotowe, namioty, sceny, estrady i inne. 

1.1.5 sprzęt elektroniczny i medyczny (stacjonarny i przenośny) – sprzęt nie starszy niż 3 lat, w 

szczególności sprzęt medyczny w tym sprzęt udostępniany uczestnikom prac naukowo-

badawczych, aparaty badawczo-naukowe (m.in. wirówki laboratoryjne, wagi analityczne, 

spektrofotometry, pulsoksymetry, defibrylatory, mikroskopy, mieszadła elektroniczne i inne, 

pipety, inkubatory, holtery, inne)  sprzęt elektroniczny, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny.  

 

1.2 Majątek obrotowy, w tym m.in. materiały i przyrządy do bieżącej działalności, materiały reklamowe, 

środki czystości, towary wytworzone w celach sprzedaży, materiały promocyjne, pomoce edukacyjne, 

odczynniki i materiały chemiczne i biologiczne, materiały w przerobie, wyroby gotowe, zapasy, 

opakowania oraz zmagazynowane, nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty, urządzenia, części 

zapasowe i narzędzia oraz archiwa, środki służące do pracy dydaktycznej, naukowej i edukacyjnej, 

materiały pomocnicze, leki, itp. 

 

1.3 Pozostały majątek: 

1.3.1 wartości pieniężne, w szczególności: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, papiery 

wartościowe i inne walory w wartościach nominalnych; w lokalu, w pomieszczeniu kasowym 
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i transporcie na terenie aglomeracji śląskiej,  

1.3.2 mienie osób trzecich i mienie powierzone, w tym mienie pozostawione w szatniach i schowkach, 

1.3.3 szyby i inne przedmioty szklane, w tym szyby okienne i drzwiowe, szyby osłonowe wiat, szyby 

specjalne, tj. szyby antywłamaniowe i przeciwpożarowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia 

ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad oraz gablot 

reklamowych, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, tablice reklamowe, 

szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku 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 itp., 

1.3.4 środki niskocenne gdzie indziej niesklasyfikowane, 

1.3.5 zbiory biblioteczne, archiwalne, księgozbiory, dokumentacja (w tym medyczna), 

1.3.6 mienie pracownicze. 

 

1.4 Postanowienia dodatkowe dotyczące przedmiotu ubezpieczenia: 

1.4.1 Ubezpieczeniem objęte zostaje mienie stanowiące własność Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego 

oraz mienie nie stanowiące ich własności (m.in. mienie osób trzecich, mienie najmowane, leasing, 

mienie osobiste pracowników), 

1.4.2 Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez 

konieczności powiadamiania ubezpieczyciela, 

1.4.3 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania, w tym 

mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do 

użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia, 

1.4.4 Ochrona obejmuje mienie podczas składowania tymczasowego, w tym nowo zakupiony sprzęt 

przed montażem na stanowiskach (odpowiedzialność Ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego 

dostawy do wyłączenia go do eksploatacji),  

1.4.5 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również budynki i budowle, których części znajdują się poniżej 

poziomu gruntu oraz znajdujące się w nich mienie; Ubezpieczyciel nie ograniczy ochrony w tym 

zakresie, 

1.4.6 Nie dopuszcza się wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód w sieciach elektrycznych, 

teleinformatycznych i informatycznych (w szczególności powstałych wskutek uderzenia pioruna 

oraz pośredniego działania elektryczności atmosferycznej). 

1.4.7 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie zainstalowane za zewnątrz budynków lub budowli. 

1.4.8 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu będące 

następstwem dewastacji/wandalizmu (np. pożar) – do wysokości sumy ubezpieczenia. 

 

2. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu 

ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia, o ile nie zostało ono wyłączone na podstawie 

poniższych akceptowalnych wyłączeń (2.1.) 

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są również szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe 
na skutek: 

 prowadzonej akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzenia lub odgruzowania powstałe w 
związku ze zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia, a także gdy przeprowadzona 
interwencja była uzasadniona, a zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło – do 
wysokości sumy ubezpieczenia, 

 skażenia lub zanieczyszczenia będącego następstwem zdarzenia ubezpieczeniowego lub 
działań opisanych w pkt 2. 
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Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu medycznego i elektronicznego    
(zdefiniowanego w pkt. 1.1.5 SIWZ) poprzez udzielenie ochrony w zakresie: 

 awarii (mechanicznej bądź elektrycznej), zakłóceń i uszkodzeń maszyn i urządzeń do wysokości 
sumy ubezpieczenia sprzętu (powyżej limitu określonego w pkt. 3.6.10 SIWZ) 

 wad konstrukcyjnych lub projektowych ujawnionych po okresie gwarancji (wyłącznie określone 
w pkt. 2.1.17 SIWZ nie ma zastosowania) 

 nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania i nośników informacji 
(wyłączenie określone w pkt. 2.1.18 SIWZ nie ma zastosowania) 

 utraty, uszkodzenia lub zniekształcenia danych lub oprogramowania (wyłączenie określone w 
pkt 2.1.22 SIWZ nie ma zastosowania).  

Rozszerzenie dotyczy wyłącznie części sprzętu Zamawiającego. Łączna wartość, suma ubezpieczenia: 

25.607.748,89 zł wg wartości księgowej brutto w systemie sum stałych. Sprzęt objęty ochroną ma rok 

produkcji 2015, 2016, 2017.  

 

2.1 Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody powstałe wskutek: 

2.1.1 stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji, przewrotu, 

powstania),  

2.1.2 zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów z zastrzeżeniem postanowień 

i limitu określonego w pkt. 3.6.1. (500.000,00 zł) 

2.1.3 konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej,  

2.1.4 aktów terroryzmu, z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w klauzuli terroryzmu w pkt. 

7.22. (2.000.000,00 zł), 

2.1.5 spowodowane energią jądrową, promieniowaniem jonizującym oraz skażeniem radioaktywnym, 

2.1.6 wyrządzone umyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa, z zastrzeżeniem klauzuli reprezentantów 

w pkt. 7.1., 

2.1.7 wybuchu (eksplozji) wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, 

eksploatacyjnych, 

2.1.8 awarii (mechanicznej bądź elektrycznej), zakłóceń i uszkodzeń maszyn i urządzeń, z zastrzeżeniem 

postanowień i limitu określonego w  pkt. 3.6.10. (200.000,00 zł)  

2.1.9 zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu, z zastrzeżeniem postanowień i 

limitu określonego w  pkt. 3.6.3. (limit odpowiedzialności 300.000,00 zł), 

2.1.10 zalania w środkach obrotowych i innych rzeczach ruchomych znajdujących się w pomieszczeniach 

położonych poniżej poziomu gruntu, jeśli ubezpieczone mienie składowane było niżej niż 10 cm 

nad podłogą; za wyjątkiem tych przedmiotów ubezpieczenia, które ze względu na właściwości nie 

mogły być składowanie inaczej, 

2.1.11 systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia, 

2.1.12 stopniowej utracie pierwotnych właściwości ubezpieczonego mienia wskutek naturalnego zużycia, 

2.1.13 katastrofy budowlanej, polegającej na pękaniu, zawaleniu się lub osiadaniu i zapadaniu budynków 

i budowli z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli katastrofy budowlanej w 

pkt. 7.17 (limit odpowiedzialności 5.000.000,00 zł), 

2.1.14 powstałe wskutek kradzieży mienia, za wyjątkiem kradzieży z włamaniem oraz rabunku, 

z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt 3.4. oraz w zakresie kradzieży zwykłej 

określonej pkt 3.5.3. (kradzież zwykła 20.000,00 zł), 

2.1.15 działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej, 

2.1.16 oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, 

2.1.17 wadami konstrukcyjnymi lub projektowymi, 

2.1.18 nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania i nośników informacji,  
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2.1.19 poddania w procesie technologicznym ubezpieczonego mienia działaniu ognia lub ciepła, 

2.1.20 korozji, kawitacji, procesów oksydacyjnych oraz naturalnego zużycia, pogarszania się jakości lub 

starzenia się ubezpieczonego mienia w związku z jego normalną eksploatacją, 

2.1.21 osunięcia lub zapadnięcia się ziemi – bezpośrednio spowodowanego działaniem człowieka, 

2.1.22 utraty, uszkodzenia lub zniekształcenia danych lub oprogramowania, w szczególności polegające 

na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub 

nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych 

układów scalonych; jeżeli w następstwie ww. zdarzeń wystąpił pożar lub wybuch Ubezpieczyciel 

ponosi odpowiedzialność za skutki tych zdarzeń,  

2.1.23 w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem i warunkami przechowywania, 

magazynowania lub eksploatacji znajdowało się na wolnym powietrzu, jeżeli miało to wpływ na 

powstanie lub zwiększenie szkody, 

2.1.24 spowodowane niedoborami ujawnionymi dopiero podczas przeprowadzania inwentaryzacji. 

 

 

2.2 Ubezpieczyciel pokrywa niżej wymienione koszty: 
2.2.1 Koszty wynikające z przeprowadzonej akcji ratowniczej (gaśniczej/wyburzeniowej/innej tego 

rodzaju interwencji, również gdy nie wystąpiło zdarzenie objęte ubezpieczeniem, lecz interwencja 

była uzasadniona) oraz zanieczyszczenia/skażenia mienia, 

2.2.2 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą lub koszty mające na celu 

niedopuszczenie do zwiększenia strat w przypadku jego bezpośredniego zagrożenia działaniem 

zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, 

2.2.3 koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki, 

oczyszczania gleby, demontażu części niezdatnych do użytku, kosztami związanymi z usunięciem 

awarii przyłączy mediów, w tym koszty poszukiwania awarii lub miejsca wycieku, 

2.2.4 konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody, 

2.2.5 W razie wyczerpania sum ubezpieczenia w odniesieniu do ww. kosztów (pkt  2.2.1 - 2.2.4 powyżej), 

koszty te będą pokrywane w ramach klauzuli kosztów dodatkowych (pkt 7.5) i przewidzianego dla 

klauzuli (ponad sumę ubezpieczenia) limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, 

2.2.6 koszty określone w pkt 2.2.1. - 2.2.5. będą pokrywane także w sytuacji, gdy do szkody doszło w 

związku z prowadzonymi pracami remontowymi, konserwatorskimi oraz budowlanymi 

prowadzonymi na skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, również w mieniu 

otaczającym, 

Ponad sumy ubezpieczenia: 

2.2.7 koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami 

(obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami 

niezbędnych analiz oraz badań) -  limit odpowiedzialności 100.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia,  

2.2.8 koszty dodatkowe w odniesieniu do szkód w przedmiotach szklanych itp. - koszty demontażu oraz 

montażu, koszty transportu, koszty znaków reklamowych i informacyjnych, koszty ustawienia 

i rozebrania rusztowań, koszty użycia dźwigu lub innych urządzeń, koszty pokrycia folią 

antywłamaniową lub podobną substancją, koszty wykonania usług ekspresowych itp. w ramach 

limitu odpowiedzialności na ryzyko stłuczenia szyb, 

2.2.9 koszty ponownego napełniania urządzeń gaśniczych – limit odpowiedzialności 20.000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
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2.2.10 dodatkowe koszty działalności po szkodzie, w tym koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, 

koszty użytkowania pomieszczeń zastępczych itp., - limit odpowiedzialności 100.000,00 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

2.2.11 koszty naprawy oraz koszty robót pomocniczych pękniętych przewodów, urządzeń, zbiorników 

będących częścią instalacji wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych urządzeń i instalacji 

technologicznych będących (lub mogących być) przyczyną powstania szkody – limit 

odpowiedzialności 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

3 Sumy ubezpieczenia (system, sposób ustalania i przedmiotowe limity odpowiedzialności, 

zabezpieczenia, podatek VAT). 

3.1 Sumy ubezpieczenia – sumy ubezpieczenia z VAT/ bez VAT w zależności od deklaracji Ubezpieczającego 

w odniesieniu do poszczególnych kategorii ubezpieczonego mienia 

3.2 Dla sum określonych w systemie sum stałych, aktualizacja sum ubezpieczenia będzie możliwa przed 

wystawieniem polis ubezpieczeniowych lub w trakcie okresu ubezpieczenia. W przypadku gdy na skutek 

aktualizacji sumy ubezpieczenia wzrosną do 5% Ubezpieczający nie będzie zobligowany do zapłaty 

składki, a Wykonawca zaakceptuje i przyjmie do ubezpieczenia zaktualizowane wartości. 

3.3 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w zakresie all risks: 

Przedmiot ubezpieczenia 

(ubezpieczenie w systemie sum stałych) 

Ubezpieczenie 

według wartości 

Suma ubezpieczenia  

(w zł) 

Budynki własne KB 279.772.916,96 

Budynki obce KB 10.281.338,03 

Budowle własne KB 20.356.673,08 

Budowle obce KB 835.580,31 

Maszyny i urządzenia własne  

(gr. 3-8, za wyjątkiem EEI i pojazdów podlegających rejestracji) 
KB 194.536.752,04 

Maszyny i urządzenia obce KB 1.974.968,05 

Sprzęt elektroniczny (zdefiniowany w pkt 1.1.5) KB 54.042.506,26 

Sprzęt elektroniczny (zdefiniowany w pkt 1.1.5) – 
zakres rozszerzony  

 25.607.748,89 

Mienie niskocenne  (wyposażenie) KB 3.143.200,79 

Razem  590.551 684,41 

Przedmiot ubezpieczenia  

(ubezpieczenie na pierwsze ryzyko) 

Ubezpieczenie 

według wartości 

Limit odpowiedzialności      

(w zł) 

Wyposażenie (inne niż powyżej) O 2.000.000,00 

Koszty odtworzenia danych, nośników danych 

oprogramowania 
O 6.500.000,00 

Zbiory biblioteczne O 18.000.000,00 

Środki obrotowe CZ/KW 500.000,00 
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Mienie pracownicze  O 1.000.000,00  

Mienie osób trzecich i mienie powierzone  O 500.000,00  

Mienie w szatniach i w schowkach  O 100.000,00  

Wartości pieniężne WN 400.000,00  

Nakłady adaptacyjne (inwestycyjne) O 5.000.000,00  

Środki niskocenne pozostałe O 500.000,00  

Pomoce naukowe, materiały i przedmioty promocyjne O 200.000,00  

Dokumenty i zasoby archiwalne O 200.000,00  

Mała architektura (m.in. ogrodzenia, zagospodarowanie terenu, 

ławki, siłownie terenowe, wieże kwiatowe, śmietniki, podesty, tablice 

informacyjne, fontanny i inne pod warunkiem, że nie zostały 

ubezpieczone w systemie na sumy stałe) 

O 100.000,00  

Razem  35.000.000,00  
SS - system sum stałych 

PR - system na pierwsze ryzyko (dotyczy jednego wspólnego limitu dla wszystkich jednostek we wszystkich lokalizacjach) 

O - wartość odtworzeniowa 

KB - wartość księgowa brutto 

CZ/KW - cena zakupu/ koszt wytworzenia 

WN - wartość nominalna 

WR - wartość rynkowa 

 

3.4 Minimalne limity odpowiedzialności w ryzykach kradzieżowych – limity podane poniżej dotyczą 

jednego i wszystkich zdarzeń: 

 

Przedmiot ubezpieczenia Limit odpowiedzialności (w zł) 

Maszyny i urządzenia, wyposażenie, elementy 

budynków i budowli (w tym infrastruktura sieci 

technologicznych), mienie obrotowe oraz inne mienie 

ubezpieczone w all risk  

1.000.000,00 

(lecz nie więcej niż suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialności 

określony w zakresie all risk) 

 

Wartości pieniężne 

KR/W 300.000,00 

R 300.000,00 

R/T 300.000,00 

 

3.5 Dodatkowe postanowienia dotyczące ryzyka kradzieży: 

3.5.1 Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku 

(dokonanego lub usiłowanego), polegające na utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia i/lub 

zniszczeniu ubezpieczonego mienia, w tym na skutek dewastacji, 

3.5.2 Na ryzyka kradzieżowe składają się: kradzież z włamaniem (KR/W), rabunek (R), rabunek w 

transporcie (R/T), 

3.5.3 Zakresem ubezpieczenia objęta zostaje kradzież zwykła, tj. bez oznak włamania, z limitem 

20.000,00 zł, 

3.5.4 Zakresem ubezpieczenia objęta zostaje dewastacja w związku z jakimkolwiek ryzykiem 

kradzieżowym do wysokości limitów odpowiedzialności w ryzykach kradzieżowych, 

3.5.5 Limity odpowiedzialności na wszystkie ryzyka kradzieżowe zostały określone na wszystkie 

lokalizacje. 

3.5.6 Wszystkie limity odpowiedzialności zostały określone w systemie na pierwsze ryzyko. 

3.5.7 We wszystkich ryzykach kradzieżowych następuje konsumpcja limitów odpowiedzialności po 

wypłacie odszkodowania, 

3.5.8 Kradzież z włamaniem i rabunek gotówki, jak również innych walorów pieniężnych o charakterze 



8 | S t r o n a  

 

nominalnym, również w transporcie pieszym na terenie aglomeracji śląskiej bez konieczności 

stosowania zabezpieczenia dla 0,3 j.o., 

3.5.9 Koszty naprawy zabezpieczeń w związku z realizacją jakiegokolwiek ryzyka kradzieżowego (3.5.1- 

3.5.3) oraz dewastacji  (3.5.4) z limitem odpowiedzialności 40.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Koszty obejmują w szczególności naprawę lub wymianę 

uszkodzonych lub zniszczonych drzwi, zamków, okien, ścian, framug oraz systemów 

zabezpieczających, w tym systemów monitoringu, itp., 

3.5.10 Koszty naprawy elementów stanowiących zabezpieczenie, w tym zewnętrznego monitoringu, w 

związku z realizacją jakiegokolwiek ryzyka kradzieżowego oraz dewastacji w ramach sumy 

ubezpieczenia na środki trwałe i wyposażenie, 

 

3.6 Pozostałe limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 

3.6.1 Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty – limit 500.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

3.6.2 Przepięcia w treści zgodnej z klauzulą przepięć (7.25.) – przepięcia spowodowane wyładowaniem 

atmosferycznym do wysokości sumy ubezpieczenia, dla pozostałych  limit 500.000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

3.6.3 Zalania w wyniku stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów 

dachowych lub innych elementów budynku – limit 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia, 

3.6.4 Szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano montażowych, zgodnie z treścią 

klauzuli ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy – (7.25) limit odpowiedzialności 

na szkody w mieniu będącym przedmiotem robót budowlano – montażowych 10.000.000,00 zł; dla 

pozostałego mienia ograniczenie stanowi suma ubezpieczenia, 

3.6.5 Nagłe działanie cieczy, w szczególności wody wskutek wylewu wód podziemnych a także 

występującej w innych stanach skupienia (pod postacią pary wodnej, śniegu, wilgoci), jak i szkody 

spowodowane mrozem – limit 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia,  

3.6.6 Dewastacja tzw. czysta, niezwiązana z ryzykiem kradzieży, rozumiana jako rozmyślne zniszczenie 

przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie, w tym graffiti 40.000,00 zł – limit odpowiedzialności 

500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

3.6.7 Dewastacja mienia (w tym graffiti z podlimitem 40.000,00 zł) w związku z kradzieżą lub bez takiego 

związku oraz kradzież lub rabunek mienia, które ze względu na specyfikę lub przeznaczenie znajduje 

się na zewnątrz, m.in. elementy stałe budynków i budowli, ogrodzenia, bramy, obiekty małej 

architektury i infrastruktury, wiaty, kontenery, elementy systemu kanalizacji, urządzeń 

technologicznych i innych, infrastruktury drogowej, hydranty, ławki, pomniki, rzeźby, iluminacje 

świetlne, anteny, tablice informacyjne i inne budowle oraz mienie 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego znajdujące się na zewnątrz, a także mienie w miejscu 

prowadzenia imprez kulturalnych, m.in. estrady, namioty, sceny, sprzęt i wyposażenie – limit 

odpowiedzialności 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

3.6.8 Dewastacja (szkody w zieleni) oraz szkody w roślinach powstałe na skutek warunków 

atmosferycznych – limit 30.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

3.6.9 Szkody w sieciach i instalacjach elektrycznych, energetycznych, elektronicznych, gazowych i innych 

pod warunkiem, że są w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego  (samoistnym lub 

zależnym), 

3.6.10 Szkody polegające na awarii maszyn i urządzeń z limitem odpowiedzialności 200.000,00 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
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3.6.11 Ryzyko stłuczenia i pęknięcia szyb i innych przedmiotów szklanych (w rozumieniu pkt. 1.3.3.) - limit 

odpowiedzialności: 250.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Ustanawia się sublimit na szkody estetyczne (takie jak np. zarysowanie, zadrapanie, odpryśnięcie) 

w wysokości 30.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

3.6.12 Ryzyko rozmrożenia środków obrotowych – limit 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że zakres ubezpieczenia  rozszerza się o utratę przydatności 

towarów/środków o ryzyko rozmrożenia, na skutek ich zepsucia lub zniszczenia w wyniku 

podwyższenia się temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym w bezpośrednim 

następstwie: 

 przerwy w dostawie prądu elektrycznego, 

 uszkodzenia urządzenia chłodniczego. 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za rozmrożenie wskutek niewłaściwego 

przechowywania lub mechanicznego uszkodzenia opakowania towarów. Niniejsza klauzula 

obejmuje wyłącznie towary, których właściwości naturalne nakazują przechowywanie ich w 

urządzeniach chłodniczych. 

3.6.13 Szkody w mieniu lokatorów domów studenckich (zgodnie z klauzulą 7.28) 5.000 zł na jedno i 50.000 

zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3.6.14 Szkody estetyczne w budynkach polegające na spękaniu powierzchni wewnętrznej i/lub 

zewnętrznej, odpadnięciu części budynków (np. tynki) będące skutkiem: osiadania gruntu, 

osiadania wyniesienia, kurczenia i rozciągania się budynków. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana 

dla powyższych zdarzeń udzielana jest niezależnie od stwierdzenia trwałego naruszenia konstrukcji 

budynków. Rozszerzenie nie ma zastosowania dla uszkodzeń budynków, których naprawy  

Ubezpieczający/Ubezpieczony może domagać się od Wykonawcy w ramach obowiązujących 

przepisów (rękojmia, gwarancja, umowa zawarta z Wykonawcą) - limit odpowiedzialności 

200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

3.6.15 Ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko dróg, placów, chodników, parkingów, sieci 

wodociągowych itp. z limitem odpowiedzialności 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

 

4 Postanowienia dodatkowe: 

4.1 Wypłata odszkodowania. 

4.1.1 Odszkodowania wypłacane będą: 

- w przypadku budynków i budowli – w  pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej 

kosztorysem, fakturami i rachunkami, które uwzględnią m.in. zakres uszkodzonych elementów, 

konieczność przeprowadzenia dodatkowych, niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw, 

dotychczasową technologię, konstrukcję, wymiary, standardy wykończenia, takie same lub 

najbardziej zbliżone materiały itp., 

- w przypadku maszyn, sprzętu i urządzeń - w  pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej 

fakturami lub rachunkami, obejmującej m.in. wartość kosztów zakupu albo naprawy mienia takiego 

samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach. 

4.1.2 Dodatkowo pokrywane będą koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty transportu, 

demontażu, montażu, których poniesienie jest niezbędne w celu odtworzenia mienia 

4.1.3 W przypadku mienia ubezpieczonego według wartości początkowej brutto lub wartości 

odtworzeniowej Ubezpieczyciel nie będzie potrącał kwot wynikających ze zużycia technicznego, ani 

stosował współczynników lub procentowych wskaźników zużycia mienia, mogących mieć istotny 

wpływ na obniżenie wysokości odszkodowania wyliczonej zgodnie z powyższymi zapisami. Granicą 

odpowiedzialności ubezpieczyciela może być wyłącznie wartość odtworzeniowa/księgowa brutto 
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zniszczonego lub uszkodzonego mienia powiększona o sumę przezorną (zarówno przy szkodzie 

częściowej, jak i całkowitej).  

4.1.4 W przypadku niedoubezpieczenia Ubezpieczyciel będzie mógł zastosować zasadę proporcji, z 

uwzględnieniem zapisów 4.1.9 wyłącznie wtedy, gdy podana przez Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego suma ubezpieczenia dla mienia dotkniętego szkodą powiększona o kwotę 

przezornej sumy ubezpieczenia jest niższa od wartości tego mienia w dniu powstania szkody.  

4.1.5 Mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieła sztuki, eksponaty itp.) - odszkodowanie 

obejmować będzie koszty naprawy, reprodukcji lub też zakupu innych dzieł bez konieczności 

odtworzenia, 

4.1.6 Mienie osób trzecich, mienie powierzone oraz środki niskocenne – za odszkodowanie przyjmuje się 

koszt naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami 

mienia,  

4.1.7 Mienie pracownicze – za odszkodowania przyjmuje się koszt naprawy uszkodzonego mienia lub 

koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami mienia, 

4.1.8 Ryzyko stłuczenia szyb – wypłata wg wartości odtworzeniowej, 

4.1.9 Wyłączenie zasady proporcji: 

- wypłata odszkodowania zgodnie z podanymi sumami ubezpieczenia według mienia przyjętego do 

ubezpieczenia według wartości ewidencyjnej/początkowej brutto;  

- dla mienia ubezpieczonego według wartości odtworzeniowej wyłączenie proporcjonalnej redukcji 

wypłaty odszkodowania do wysokości 130% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia; nie stosuje się 

redukcyjnej wypłaty odszkodowania jeśli wartość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia 

przedmiotu dotkniętego szkodą. 

4.1.10 Wypłata odszkodowania  

Jeżeli suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, 

o ile Zamawiający nie odlicza podatku VAT, nawet jeżeli jest do tego uprawniony.  

4.2 Niestosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe szyby itp.) 

- uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi, 

powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności stosowania w przypadku 

dozoru poza godzinami czynnej placówki lub sprawnego alarmu dodatkowych zabezpieczeń w postaci 

krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych, itp. 

4.3 Akceptacja posiadanych przez wszystkie podmioty we wszystkich lokalizacjach zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.  

 

5 Miejsce ubezpieczenia: 

5.1 Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie 

Zamawiającego, w tym lokalizacje określone w załącznikach do SIWZ. 

5.2 Pomoce naukowe, materiały i przedmioty promocyjne SUM – teren całego świata. 

5.3 Mienie, w tym maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny, sprzęt medyczny udostępniony 

uczestnikom prac naukowo-badawczych oraz mienie służące do organizacji imprez kulturalnych, 

sportowych, plenerowych - w miejscu ich użytkowania na terenie RP. 

6 Franszyzy i udziały własne: 

6.1 Franszyza integralna: 

 stłuczone przedmioty szklane: brak franszyzy, 

 pozostałe szkody: 200,00 zł, 

6.2 Franszyza redukcyjna: brak 

6.3 Udziały własne: brak 
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7 Klauzule obligatoryjne: 

7.1 Klauzula reprezentantów 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:  

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 

Ubezpieczonego, przy czym przez Ubezpieczonego rozumie się Rektora SUM oraz jego Zastępców. 

Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym 

niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób za które 

odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony). W szczególności ubezpieczyciel odpowiada za szkody 

powstałe w następstwie nieprzestrzegania programu prowadzenia prac naukowo-badawczych. 

7.2 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc  

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego nowe miejsca prowadzenia działalności będą 

automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Termin zgłaszania dla 

nowych lokalizacji spoza obszaru działania Ubezpieczonego - 90 dni od daty utworzenia placówki. 

Standard zabezpieczeń ppoż. i przeciwkradzieżowych odpowiadać będzie analogicznie do 

placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. 

7.3 Klauzula rezygnacji z regresu  

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:  

Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku 

do podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym, jednostek wchodzących w skład 

tego postępowania przetargowego oraz ich pracowników. 

7.4 Klauzula ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych w niniejszym zapytaniu, ostatecznej wersji oferty Ubezpieczyciela, 

a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku 

z prowadzeniem robót budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnych w mieniu 

będącym: 

 przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności, 

 przedmiotem robót budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnych 

(wartość wykonanych prac oraz materiałów) do kwoty 10.000.000,00 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia  w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, 

że realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji 

nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty budowlano-montażowe prowadzone 

są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w obiektach oddanych do 

użytkowania /eksploatacji, 

7.5 Klauzula kosztów dodatkowych 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek 

zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności 500.000,00 zł na jedno 

i na wszystkie zdarzenia w okresie trwania umowy ubezpieczenia: 

 koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, (gaśniczej/ wyburzeniowej, 

innego tego rodzaju interwencji również gdy nie wystąpiło zdarzenie objęte 
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ubezpieczeniem, lecz interwencja była uzasadniona) oraz koszty wynikające ze 

zniszczenia/skażenia lub utraty mienia (w tym mienia osób trzecich w rozumieniu 

przepisów prawa), powstałe na skutek akcji ratowniczej lub w związku z likwidacją 

skutków zdarzenia, 

 koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami 

rozbiórki, oczyszczania gleby, demontażu części niezdatnych do użytku, kosztami 

związanymi z usunięciem awarii przyłączy mediów, w tym koszty poszukiwania awarii lub 

miejsca wycieku, 

 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego 

bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową 

ubezpieczenia, 

 koszty wynikające ze zniszczenia lub utraty mienia (w tym mienia osób trzecich), powstałe 

na skutek akcji ratowniczej lub w związku z likwidacją szkody, 

 koszty związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiarów szkody łącznie 

z kosztami przekwaterowania osób i mienia (jeżeli środki te były właściwe, chociażby 

okazały się nieskuteczne), 

 dodatkowe koszty działalności po szkodzie, w tym koszty użytkowania pomieszczeń, 

lokali lub maszyn zastępczych 

 zwiększone koszty odtworzenia maszyn, materiałów archiwalnych (np. osuszanie) 

wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym 

zakupem, odbudową, naprawą lub montażem, 

 koszty odtworzenia danych oraz nośników danych, oprogramowania, jeżeli ich 

odtworzenie jest niezbędne do przywrócenia funkcjonalności uszkodzonego mienia,  

 konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody, 

 koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz 

frachtu ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem, że takie koszty 

są poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach podlegającą 

odszkodowaniu. 

7.6 Klauzula zmiany własności 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

 w przypadku przejścia własności rzeczy pomiędzy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym, 

a podmiotami powiązanymi, bankiem lub inną instytucją finansową umowa 

ubezpieczenia tych rzeczy nie rozwiązuje się. Kontynuacja ubezpieczenia nie wymaga 

wyrażenia zgody przez Ubezpieczyciela. Za zapłatę składki od chwili przejścia własności 

przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę odpowiada wyłącznie nabywca, 

 w przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczającego/Ubezpieczonego podmiotów 

zależnych Ubezpieczyciel udzieli automatycznie ochrony podmiotom nowopowstałym 

w ramach niniejszej umowy.  Strony mogą wypowiedzieć umowę ubezpieczenia 

z 30-dniowym terminem wypowiedzenia od daty przekształceń, 

 w przypadku wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczyciela składki będą zwracane 

w proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony 

ubezpieczeniowej. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony 

ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 
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7.7 Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

W przypadku, gdy suma ubezpieczenia niektórych kategorii mienia jest wyższa niż ich wartość, 

nadwyżka ta zostanie rozłożona na te kategorie mienia, co do których występuje 

niedoubezpieczenie (w ramach jednej szkody).  

7.8 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Umowa obejmuje  tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia 

tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło 

niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca. Limit 

odpowiedzialności 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

7.9 Klauzula płatności składki lub rat składki 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie 

jako początek okresu ubezpieczenia. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki 

w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony 

ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem 

pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania 

składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie 

rachunku bankowego Ubezpieczającego. 

7.10 Klauzula lokalizacji 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie 

dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do  podmiotów 

powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym lub znajdujące się pod ich kontrolą. Standard 

zabezpieczeń ppoż. odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze 

prowadzonej działalności. 

7.11 Klauzula odbudowy w innej lokalizacji  

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do 

poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie prowadzenia przez Zamawiającego 

działalności, według uznania Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (Zamawiającego) oraz w sposób 

odpowiadający wymogom Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (Zamawiającego), z zastrzeżeniem, 

że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel 

zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było przywrócone do 

poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji. 

7.12 Klauzula warunków i taryf 

W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia 

(gwarancyjnej), zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla 

polisy zasadniczej. Klauzula obowiązuje z zastrzeżeniem obowiązywania zapisów Kodeksu 

Cywilnego, w szczególności art. 816 KC. 

7.13 Klauzula okolicznościowa 
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Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne 

odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na 

prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. 

7.14 Klauzula mienia ruchomego 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy 

jest w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod 

warunkiem, ze znajduje się na terenie Europy. Limit odpowiedzialności 100.000,00 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

7.15 Klauzula automatycznego pokrycia 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, 

uzgadnia się, że zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie 

remontowane i modernizowane, inwestycje oraz rzeczy nabywane przez ubezpieczającego 

podczas trwania umowy ubezpieczenia oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od 

01.01.2019r. do dnia podpisania umowy), na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na 

mocy których powstaje po stronie ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, 

okresowe przekazanie do testów, najem, użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy 

w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa 

na ubezpieczającego, bądź z dniem przejścia na ubezpieczonego ryzyka utraty (zniszczenia, 

uszkodzenia), w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Limit odpowiedzialności 

30.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia bez składki dodatkowej. 

Zamawiający deklaruje możliwość aktualizacji sum ubezpieczenia w momencie wystawiania polis 

za taryfę składki wynikającej ze złożonej oferty przez Wykonawcę. 

7.16 Klauzula wypłaty zaliczek 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 

Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet 

odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości 

już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela 

została bezspornie stwierdzona. 

7.17 Katastrofa budowlana 

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu 

budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów 

urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Limit odpowiedzialności 

5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

7.18 Klauzula rozstrzygania sporów 

Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla siedziby Ubezpieczającego. 

7.19 Klauzula odpowiedzialności 

Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu 

ubezpieczenia. 

7.20 Klauzula nakazów administracyjnych 

Jeśli po wystąpieniu szkody okaże się, ze wskutek decyzji władz administracyjnych lub 

z obowiązującymi przepisami prawa Ubezpieczony będzie musiał ponieść zwiększone wydatki na 

odtworzenie mienia Ubezpieczyciel pokryje takie szkody i wydatki, które wynikają z konieczności 

dostosowania się do przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych. Limit odpowiedzialności 
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100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

7.21 Klauzula likwidacji drobnych szkód majątkowych 

W przypadku szkód o szacunkowej wartości szkody nieprzekraczającej 5.000,00 zł, z zachowaniem 

pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, SUM ma 

możliwość przystąpienia do samodzielnej i natychmiastowej likwidacji drobnych szkód po fakcie 

zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Ubezpieczony zobowiązany jest do zachowania 

uszkodzonych przedmiotów ubezpieczenia, jego fotograficznej dokumentacji oraz do 

sporządzenia protokołu zawierającego informację o okolicznościach, przyczynach i rozmiarach 

uszkodzeń.  Podstawą wypłaty odszkodowania będzie faktura lub kosztorys dokumentujący 

rozmiar szkody. 

7.22 Klauzula terroryzmu 

Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku 

przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek 

ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom 

politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów 

gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia 

ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów 

oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody 

powstałe w wyniku skażenia biologicznego i chemicznego. Limit odpowiedzialności 2.000.000,00 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

7.23 Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy 

uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a ubezpieczyciel w takim wypadku nie uchyli się od 

odpowiedzialności lub też nie ograniczy odszkodowania. Odszkodowanie wypłacane będzie tak 

jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia pod warunkiem, że uzyskane środki 

z odszkodowania przeznaczone będą na zakup lub też modernizację środków trwałych. 

7.24 Klauzula automatycznego odtworzenia  wysokości  sumy ubezpieczenia po szkodzie  

Ustala się że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie 

automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia 

w systemie pierwszego ryzyka. 

7.25 Klauzula przepięć 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia, 

powstałe wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych niewłaściwymi parametrami prądu 

elektrycznego wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi, 

uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody następcze, a także 

przepięcia powstałe z innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność 

ponoszą osoby trzecie (podmioty zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej 

nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu, które będą wypłacone z tytułu innego 

ubezpieczenia. 

7.26 Klauzula kosztów ewakuacji 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Ubezpieczyciel obejmuje ochrona ubezpieczeniową koszty ewakuacji, poniesione w wyniku 

zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu klauzuli terroryzmu (7.22). Za koszty ewakuacji uważa 

się poniesione i udokumentowane koszty związane z: 
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 transportem mienia,  

 magazynowaniem (przechowywaniem mienia w czasie koniecznym dla czynności 

ewakuacyjnych),  

 dozorowaniem mienia przez wyspecjalizowane podmioty, 

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona 

została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbyła się pod kierunkiem 

lub w obecności ww. służb. Limit odpowiedzialności 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. 

7.27 Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody podczas transportu na poniższych warunkach: 

Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczone mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami 

Ubezpieczonego, do i z serwisu lub do i z zakładu naprawczego, dokonywanym przez 

Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność. 

Ubezpieczenie obejmuje utratę, ubytek lub uszkodzenie przewożonych rzeczy wynikłe wskutek 

jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń. 

Za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do rozpoczynającego 

się bezpośrednio po tym transportu, a za koniec transportu - wydanie mienia w miejscu 

docelowym. 

Ubezpieczeniem zostaje objęty także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia 

powstałe w czasie operacji załadunkowych lub wyładunkowych. Ubezpieczeniem nie są objęte 

szkody w mieniu podczas transportu dokonywanego przez osoby pozostające poza stosunkiem 

ubezpieczenia na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług 

logistycznych. 

Limit odpowiedzialności 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód 

w mieniu, które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia.  

7.28 Klauzula szkód w mieniu lokatorów 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w mieniu lokatorów domów studenckich. 

Mienie lokatorów objęte jest ubezpieczeniem z tytułu szkód powstałych wskutek: 

 zalania – rozumianego jako: nie zamierzone i nie kontrolowane wydostanie się wody, 

pary wodnej lub płynów z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 

grzewczych lub technologicznych, a także cofnięcie się wody lub ścieków z sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej; o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub 

konserwację ponosi odpowiedzialność  Ubezpieczający; 

 zalania przez opady atmosferyczne, które nastąpiło z powodu złego stanu dachu, 

niezabezpieczonych otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych 

lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów budynku lub budowli, o ile za 

ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność 

Ubezpieczający;  

 działania wody powstałej wskutek topnienia zalegającego śniegu lub lodu w wyniku 

gwałtownej zmiany temperatury, 

Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł na jedno zdarzenie, 50.000,00 zł na wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. 

7.29 Klauzula przepisów eksploatacyjnych  

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
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ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że niespełnienie przez 

Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wymogów nałożonych przepisami o ochronie 

przeciwpożarowej, budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, wykonywaniu dozoru 

technicznego oraz obowiązków związanych z konserwacją przewodów, urządzeń wodno – 

kanalizacyjnych i technologicznych skutkować będzie brakiem wypłaty  

7.30 Klauzula błędów w obsłudze 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochroną 

ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczanym mieniu spowodowane działaniem człowieka 

przez co rozumie się niewłaściwe użytkowanie, błąd w obsłudze, nieostrożność, zaniedbanie z 

limitem odpowiedzialności 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

7.31 Klauzula likwidacji w sprzęcie elektronicznym 

Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się że:  

Odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy 

ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez 

fabrycznie nowy, dostępny na rynku, nie gorszy parametrami jakości i wydajności do sprzętu 

zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat 

celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 

7.32 Klauzula szybkiej likwidacji w sprzęcie elektronicznym 

W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy ( w ciągu 24 godzin) 

jest konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) 

Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do 

samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary 

szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół 

(faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; 

w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla 

normalnego funkcjonowania zakładu, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do 

samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel 

nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia 

szkody. 

 

B. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  

 

1. Przedmiot ubezpieczenia:  

Umowa udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jeżeli w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę osobową, 

rzeczową lub czystą stratę finansową, związanym z prowadzeniem działalności lub posiadaniem, 

zarządzaniem lub administrowaniem mienia Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest w myśl 

przepisów prawa – niezależnie od reżimu odpowiedzialności (delikt, kontrakt, OC za produkt oraz 

w zbiegu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej i za produkt) – do naprawienia 

poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody. 

 

2. Zakres ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody: 

2.1. wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością dydaktyczną oraz naukową (w szczególności, 

a nie wyłącznie: prowadzenie prac naukowo-badawczych poprzez realizację badań naukowych 

z udziałem ludzi, badań naukowych bez udziału ludzi; epidemiologicznych; 
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kwestionariuszowych; badań z wykorzystaniem zwierząt (w tym szkody wyrządzone przez 

zwierżeta); badań prowadzonych w oparciu o materiały i tkanki pochodzenia ludzkiego, 

zwierzęcego i roślinnego; ekspertyz medycznych, eksperymentów medycznych nie 

stanowiących badań klinicznych w rozumieniu ustawy – Prawo Farmaceutyczne oraz ustawy o 

wyrobach medycznych); ubezpieczenie obejmować będzie badaczy, uczestników prac 

naukowo-badawczych, doktorantów, studentów, pracowników Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach w tym szkody wyrządzone na ich rzecz, 

2.2. powstałe w związku z wykonywaniem zadań wynikających ze statutu SUM, 

2.3. powstałe przy wykonywaniu przez Zamawiającego funkcji o charakterze administracyjnym, 

organizacyjnym związane z zarządzaniem Uczelnią i posiadanym mieniem, 

2.4. wyrządzone z tytułu i w związku z wykonywaniem  badań diagnostycznych, laboratoryjnych,  

specjalistycznych i wysokospecjalistycznych usług badawczych (w trakcie oraz po wykonaniu 

usługi), orzecznictwa sądowo-lekarskiego, na zlecenie podmiotów leczniczych, jednostek 

zewnętrznych i innych, w tym w szczególności za szkody: 

2.4.1. powstałe na skutek błędnych wyników tych badań,  

2.4.2. wyrządzone przez materiał biologiczny pobrany lub przekazany w celu wykonania badania, 

w tym za szkody powstałe w trakcie jego transportu, 

2.4.3. wyrządzone w związku z niemożliwością wykonania badania z uwagi na zniszczenie, 

uszkodzenie lub zgubienie/kradzież materiału biologicznego, 

2.4.4. wyrządzone uczestnikom badań lub osobom trzecim przez sprzęt medyczny udostępniany 

uczestnikom badań. 

2.4.5. wyrządzone z tytułu wykonania badań specjalistycznych i wysokospecjalistycznych usług 

badawczych oraz usług w zakresie badań diagnostycznych, 

2.4.6. wyrządzone z tytułu pobierania komórek i tkanek ze zwłok ludzkich - sublimit na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 500.000,00 zł, 

2.4.7. będące następstwem pobrania lub przechowywania krwi, komórek lub tkanek ludzkich 

albo przetoczenia krwi bądź preparatów krwiopochodnych, wykonania biopsji, 

2.4.8. związane z wydawaniem ekspertyz i opinii. 

2.5. wyrządzone w związku z wykonywaniem prac naukowo-badawczych: 

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach, w tym w szczególności badaczy, uczestników pracy naukowo-

badawczej, doktorantów, pracowników oraz osób, którym zlecają oni czynności, wykonujących 

prace naukowo-badawcze, za podejmowane w ich ramach działania oraz za zaniechania, w tym 

za szkody, które wyniknęły z niewykonania lub nienależytego wykonania prac naukowo-

badawczych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dotyczące szkód uczestników 

powstałych w związku z uczestnictwem w pracach naukowo-badawczych, choćby zgłosili je po 

okresie ubezpieczenia, jednakże w terminie przewidzianym ustawowo. 

Ochroną ubezpieczeniową, objęta jest również odpowiedzialność cywilna wszystkich ośrodków 

biorących udział w wieloośrodkowych pracach naukowo-badawczych pod patronatem 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w tym w szczególności badaczy, 

uczestników pracy naukowo-badawczej, doktorantów, pracowników oraz osób, którym zlecają 

oni czynności ośrodków biorących udział w tych pracach.  

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również odpowiedzialność cywilna Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jako podwykonawcy w wieloośrodkowych pracach 

naukowo-badawczych.  

Praca naukowo-badawcza – to realizacja działalności naukowej, w szczególności poprzez 
prowadzenie badań naukowych (w tym badań podstawowych oraz badań aplikacyjnych) oraz prac 
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rozwojowych, zgodnie z definicją Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm), a także inne badania naukowe oraz prace 
rozwojowe realizowane na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki na podstawie 
przepisów Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.). W ramach prac naukowo-badawczych 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach prowadzi również eksperymenty medyczne 
w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z wyłączeniem 
badań klinicznych produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, dla których zgodnie 
z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. 
Uczestnik pracy naukowo-badawczej – to w szczególności: 

1. Badacz, 
2. Uczestnik Badania/Uczestnik eksperymentu medycznego, 
3. Osoba biorąca udział w realizacji pracy naukowo-badawczej, a niebędąca osobą o której 

mowa w lit. a i b,  
4. Obsługa administracyjno-gospodarcza. 

Badacz - osoba wykonująca pracę naukowo-badawczą pod patronatem Uczelni – w tym 
w szczególności pracownika (w tym osoby za które ponosi on odpowiedzialność) oraz inne osoby 
nie związane umową o pracę z  Uczelnią. 
Uczestnik badania/Uczestnik eksperymentu medycznego - osoba, która wyraziła w formie 
pisemnej zgodę na uczestnictwo (poddanie się badaniu) w badaniu naukowym, w tym m.in. 
w ramach pracy naukowo-badawczej, i wzięła w nim udział.  

2.6. wyrządzone uczestnikom eksperymentów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty prowadzonych przez pracowników Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (dalej – SUM) lub w jednostkach organizacyjnych SUM 

w ramach prac naukowo badawczych, lub jeśli SUM jest współuczestnikiem badania naukowego 

koordynowanego przez inny ośrodek (ośrodki) w Polsce, lub też, w których SUM będzie 

występował jako lider lub członek (strona) porozumienia/konsorcjum/umowy lub 

partner/podwykonawca. Zakres ochrony nie obejmuje badań klinicznych produktu leczniczego 

lub wyrobu medycznego, dla których zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek 

zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

2.7. wyrządzone przez i na rzecz pracowników, doktorantów, studentów Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach oraz inne osoby biorące udział przy realizacji wszelkich prac 

naukowo-badawczych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w tym również prac 

naukowo-badawczych w ramach porozumień lub realizujące takie prace, niezależnie czy prace 

te mają charakter eksperymentu medycznego. Zakresem ochrony objęte są w szczególności 

prace ankietowe, retrospektywne, związane z prowadzeniem rejestrów, prace na materialne 

biologicznym, prace o charakterze in vitro oraz in vivo, prace na liniach komórkowych 

zakupywanych komercyjnie, prace dotyczące wykonywania procedur ( w tym doświadczeń) na 

zwierzętach, prace związane z zamkniętym użyciem mikroorganizmów oraz organizmów 

genetycznie modyfikowanych.  

2.8. wyrządzone przez studentów i doktorantów, w tym studentów odbywających praktyki 

w ramach zawartych umów i porozumień, studentów i doktorantów odbywających studia m.in. 

w ramach programu Erasmus+/MOSTUM, studentów, doktorantów lub opiekunów zrzeszonych 

w ramach naukowych kół studenckich, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników 

kursów i szkoleń,  uczestników Uniwersytetu I i III Wieku oraz Uniwersytetu Licealisty Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podejmowane w ramach szkolenia prowadzonego 

pod nadzorem nauczycieli akademickich i innych osób nie posiadających statusu nauczyciela 

akademickiego a prowadzących czynności w jednostkach organizacyjnych Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz w innych jednostkach, z którymi Uczelnia 
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podpisała stosowne umowy na szkolenie studentów.   

2.9. powstałe w związku z czynnościami dydaktycznymi nauczycieli akademickich i innych osób nie 

posiadających statusu nauczyciela akademickiego a prowadzących czynności wykonywane 

w ramach szkolenia studentów, doktorantów, studentów odbywających praktyki w ramach 

zawartych umów i porozumień, studentów odbywających studia w ramach m.in. programu 

Erasmus+/MOSTUM, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników kursów i szkoleń, 

uczestników Uniwersytetu I i III Wieku oraz Uniwersytetu Licealisty, prowadzonego 

w jednostkach organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  

2.10. spowodowane przez czynności studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

podejmowane w czasie odbywania praktyk studenckich (w trakcie roku akademickiego oraz 

w okresie wakacyjnym) w podmiotach leczniczych oraz w innych jednostkach, które zawarły ze 

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach właściwe porozumienie lub umowy na 

prowadzenie studenckich praktyk zawodowych i staży, bądź na podstawie wydanych skierowań 

na realizację praktyk, 

2.11. powstałe w związku pozostałą prowadzoną działalnością usługową – w tym między innymi 

wydawanie ekspertyz, opinii, prowadzenie szkoleń i kursów, wykonywanie zdjęć RTG. 

 

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: 

a) objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej  podmiotu leczniczego 

udzielającego świadczeń medycznych; 

b) objętych obowiązkowym ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora 

wyrządzonej w związku z badaniem klinicznym. 

c) szkód związanych z udzielaniem w formie podmiotu leczniczego świadczeń zdrowotnych 

d) badań klinicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo 

farmaceutyczne oraz ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, które 

podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 

e) OC z tytułu wykonywania czynności medycznych wykonywanych przez szpitale, dla 

których Ubezpieczony jest organem założycielskim 

f) odpowiedzialności cywilnej zawodowej. 
 

3. Szczegółowy zakres ubezpieczenia obejmuje  m.in.: 

3.1. włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym, umyślnym 

(wina umyślna) i rażąco niedbałym działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność w tym pracowników bez względu 

na podstawę zatrudnienia np. umowa o pracę, zlecenie, o dzieło i inne, badaczy, uczestników 

pracy naukowo-badawczej, doktorantów, 

3.2. włączenie ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa 

wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez 

nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (w tym wolontariuszom, stażystom, 

praktykantom, asystentom, itp.), 

3.3. włączenie do ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu 

pracowników, w tym ich pojazdów, 

3.4. włączenie odpowiedzialności za czyste straty finansowe w związku z prowadzoną 

działalnością, 

3.5. włączenie odpowiedzialności z tytułu roszczeń powstałych pomiędzy podmiotami objętymi 

ubezpieczeniem – OC wzajemna, 

3.6. włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy 

lub usługi w użytkowanie odbiorcy (completed operations liability), 
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3.7. włączenie odpowiedzialności za podwykonawców oraz za osoby, którym ubezpieczający 

powierzył wykonanie określonych czynności, 

3.8. odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu (nieruchomości i ruchomości), z którego 

Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, 

użyczenia, przechowania, porozumienia lub innej umowy nienazwanej (w tym rzeczy 

ruchome szpitali klinicznych dla, których SUM jest organem tworzącym i nadzorującym); 

nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu o wartości artystycznej oraz sprzęcie 

elektronicznym, medycznym, 

3.9. włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym 

z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 

ubezpieczającego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (w tym 

w szczególności w związku z prowadzeniem szatni, parkingów strzeżonych, domów studenckich 

oraz ośrodków wypoczynkowych z uwzględnieniem odpowiedzialności cywilnej hotelarza za 

mienie wniesione przez gości hotelowych; nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu 

o wartości artystycznej m.in. dziełach sztuki, księgozbiorach itp.); ochrona ubezpieczeniowa 

obejmuje również szkody w związku z powierzonym materiałem badawczym w celach 

diagnostycznych i naukowych w ramach działalności naukowej, 

3.10. włączenie odpowiedzialności za szkody w mieniu powierzonym (nieruchomości i ruchomości), 

które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia, badania lub innych podobnych 

usług (np. montażu, demontażu lub innych usług o podobnym charakterze) wykonywanych 

przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego; ubezpieczenie pokryje szkody powstałe w trakcie 

wykonywania ww. usług, po ich zakończeniu, jak również w trakcie przechowywania rzeczy 

w związku ww. czynnościami, 

3.11. włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, 

wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek 

substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, 

powietrza lub wody z substancji zanieerzęczyszczających poniesione przez Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego lub osoby trzecie, 

3.12. odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z tytułu wykonywania usług transportu i utylizacji 

odpadów, w tym w szczególności szkody polegające na zniszczeniu i uszkodzeniu mienia osób 

trzecich oraz narażenia osób trzecich na utratę zdrowia i/lub życia w związku z kontaktem 

z odpadami  niebezpiecznymi, 

3.13. włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez pojazdy niepodlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu 

mechanicznego (rodzaj pojazdów m.in. traktorki, odśnieżarki, kosiarki, wózki elektryczne, 

pojazdy wolnobieżne), 

3.14. włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku prac ładunkowych, w tym 

w przedmiocie prac ładunkowych, 

3.15. włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu administrowania, posiadania i eksploatacji 

budynków oraz innych nieruchomości, w tym szkody związane ze stanem technicznym 

budynków (zarówno części zewnętrznych – elewacje, kominy, klapy zewnętrzne, drzwi, okna, 

jak i wewnętrznych – korytarze, schody, windy, itp.) oraz inne szkody, za które ubezpieczony 

odpowiada z tytułu posiadanego mienia oraz wykonywanej działalności, w tym zarządzania 

nieruchomościami, 

3.16. włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem 

czynności zarządzania domami studenckimi, w tym szkody wynikające z rażącego niedbalstwa 
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lub wynikające z braku remontu i właściwej konserwacji budynków i ich części, 

3.17. włączenie odpowiedzialności za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone studentom 

zamieszkującym domy studenckie w związku z posiadaniem i administrowaniem tych domów 

studenckich, w tym również szkody spowodowane działaniem urządzeń i instalacji wodno-

kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz szkody powstałe w wyniku przepięć 

elektrycznych, 

3.18. włączenie odpowiedzialności z tytułu zalań dachowych, szkód spowodowanych przez 

nieszczelne złącza zewnętrzne budynku, nieszczelną stolarkę okienną, kominy oraz przepięcia 

w odniesieniu do lokali użytkowych, mieszkań i części wspólnych SUM oraz szkody związane ze 

stanem technicznym budynków (zarówno części zewnętrznych – elewacje, kominy, klapy 

zewnętrzne, drzwi, okna, jak i wewnętrznych – korytarze, schody, windy, itp.), 

3.19. włączenie odpowiedzialności z tytułu posiadania lub administrowania terenami zieleni, 

parkami, placami, parkingami, kładkami, płotami, przejściami, skwerami i wszelkim innymi 

terenami, w tym chodnikami i drogami oraz mieniem będącym w posiadaniu, administrowaniu 

lub podległym pod prawny lub faktyczny zarząd SUM, w tym m.in. wypadki na ww. terenach 

spowodowane złym stanem technicznym, zalegającym śniegiem, śliską nawierzchnią, rozlaniem 

płynów i smarów, uszkodzeniem, wybiciem lub brakiem pokryw, włazów, kratek studzienek 

kanalizacyjnych, hydrantów, itp., 

3.20. włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez drzewa i inne nasadzenia roślinne 

znajdujące się na zarządzanym terenie wynikające z niewłaściwego stanu zieleni, za utrzymanie 

których odpowiedzialność ponosi ubezpieczony, 

3.21. odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z błędów podczas i w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub 

wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, 

3.22. włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania i awarii wszelkich 

urządzeń i instalacji wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

elektrycznych, klimatyzacyjnych i innych, a także szkody spowodowane gwałtowną zmianą 

napięcia lub natężenia prądu w sieci, 

3.23. włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub 

urządzeniach powstałe w związku z prowadzonymi pracami, 

3.24. włączenie odpowiedzialności za szkody wynikłe z prowadzonych prac budowlanych, 

remontowych, modernizacyjnych oraz konserwatorskich, 

3.25. włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek katastrofy budowlanej, 

3.26. włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane zaleganiem lub osuwaniem śniegu 

i lodu, 

3.27. włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, 

sportowo-rekreacyjnych i innych, w tym imprez masowych – z wyłączeniem imprez 

podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu), z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych,  

Ochroną objęta jest odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez osoby należące do 

służb ochrony i kontroli, wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, spowodowane 

przez wykonawców biorących udział w imprezie, wyrządzone zawodnikom i sędziom 

uczestniczącym w imprezie, powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni; 

3.28. włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w z tytułu organizowania wycieczek, 

wyjazdów, imprez sportowo-rekreacyjnych, koncertów, dyskotek, przedstawień, stypendiów, 

warsztatów i innych zajęć oraz eventów, 

3.29. włączenie ochrony dla odpowiedzialności z tytułu prowadzenia basenów, hal sportowych, 

sportowo-widowiskowych, siłowni, ścianek wspinaczkowych itp., 
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3.30. odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z niedostarczeniem 

lub dostarczeniem energii i innych mediów o nieodpowiednich parametrach, 

3.31. włączenie odpowiedzialności za szkody, wynikające z dostarczenia wadliwego produktu 

(w szczególności związane z prowadzeniem stołówek), 

3.32. powstałe na skutek przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013, poz. 947 z późn. 

zm.); w tym przeniesienie chorób zakaźnych przez zwierzęta, zwierzęcą krew; Sublimit 

500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych 

i zakażeń  wirusem HIV i zakażenia wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW  

3.33. odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zatruciami pokarmowymi, 

3.34. odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez zwierzęta,  

3.35. odpowiedzialność cywilna nauczyciela akademickiego, opiekuna, studentów, praktykantów 

lub wolontariuszy za szkody w mieniu i na osobie wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności 

zawodowych bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, 

3.36. odpowiedzialność cywilna za szkody do naprawienia, których Ubezpieczający/ Ubezpieczony na 

podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego zobowiązany jest w oparciu o zasadę 

słuszności, 

3.37.  OC za szkody spowodowane uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą dokumentów, planów 

lub rękopisów – limit 50.000,00, 

 

 

4. Pozostałe warunki ubezpieczenia: 

4.1. Trigger. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód 

powstałych w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa, rzeczowa lub czysta 

strata finansowa, pod warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo określonych. 

Elementem ochrony ubezpieczenia OC jest zapewnienie odpowiedzialności ubezpieczyciela za 

szkody powstałe w wyniku czynu niedozwolonego oraz w związku z prowadzoną działalnością 

i posiadanym mieniem (zasada winy i ryzyka). 

4.2. Szkody objęte odpowiedzialnością: 

4.2.1. Szkoda osobowa rozumiana będzie, jako śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, 

a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, 

gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans). 

4.2.2. Szkoda rzeczowa – to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy 

ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone 

korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone 

(lucrum cessans).  

4.2.3. Czysta strata finansowa – szkoda niemająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. 

Czyste starty finansowe obejmują wszystkie zdarzenia poza wymienionymi poniżej 

zdarzeniami: w następstwie działań nieobjętych umową, niedotrzymania terminów, kar 

umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające z działalności reklamowej, związanych 

z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego. Ochrona nie obejmuje 

odpowiedzialności cywilnej za szkody: spowodowane w wyniku fizycznej utraty pieniędzy, 

książeczek oszczędnościowych, spowodowane działalnością w zakresie projektowania, 

doradztwa, spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, 

kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu 

wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia, 

naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
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powstałe w związku z udzielaniem licencji, powstałe w związku z pośrednictwem 

lub organizacją podróży, spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz 

spółki kapitałowej. 

4.3. W związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokryje 

zasądzone przez sąd należności główne, odsetki (do dnia zapłaty), koszty sądowe, koszty 

egzekucji, koszty postępowań komorniczych i zastępstwa prawnego. 

4.4. W przypadku gdy na skutek prawomocnego orzeczenia sądowego uznana zostanie 

odpowiedzialność SUM za powstałą szkodę (bez względu na przekroczenie ustawowego 

terminu przedawnienia, na który jednostka powoływała się w trakcie toczącego się 

postępowania) Ubezpieczyciel pokryje tego rodzaju roszczenie zgodnie z przyjętym 

orzeczeniem w granicach odpowiedzialności zakresowej wynikającej z niniejszej SIWZ. 

5. Zakres terytorialny: Polska, z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych oraz realizacji 

projektów, których zakres obejmuje teren poza RP, z włączeniem szkód powstałych na terenie Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej, Japonii, Kanady i Australii. 

 

6. Franszyzy i udziały własne: 

6.1.1. Franszyza integralna – 200,00 zł dla szkód rzeczowych, z wyjątkiem rzeczy pozostawionych 

w szatni; dla szkód osobowych oraz szkód rzeczowych wynikających z ubezpieczenia mienia 

w szatni – brak franszyz i udziałów własnych.   

6.1.2. Franszyza redukcyjna i udział własny – brak; dopuszcza się franszyzę redukcyjną dla szkód 

w środowisku w wysokości 10 % wartości odszkodowania, maks. 2.000,00 zł oraz franszyzę 

redukcyjną dla czystych strat finansowych w wysokości 10 % wartości odszkodowania, 

maks. 5.000,00 zł. 

6.1.3. Dla OC pracodawcy – zakres nie obejmuje świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy 

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

 

7. Sumy gwarancyjne i podlimity dla rozszerzeń: 

7.1. Suma gwarancyjna na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 

2.000.000,00 zł   

7.2. Dopuszczalne limity odpowiedzialności. Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione 

są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (bez możliwości ich 

ograniczenia, w przypadku zbiegu dwóch lub więcej klauzul – stosuje się limit wyższy). 

 

Numer 

ryzyka – 

odniesieni

e do 

pełnej 

treści 

Nazwa 

Podlimit (w zł) 
(na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia) 

3.2. OC pracodawcy 1.000.000,00 

3.3. OC za szkody w mieniu pracowników 100.000,00 

3.4. Czyste straty finansowe 200.000,00 

3.8. 

OC za szkody w mieniu, z którego Ubezpieczający korzysta na podstawie 

umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej 

umowy nienazwanej – limit dla ruchomości (nieruchomości do sumy 

gwarancyjnej) 

1.000.000,00 
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Numer 

ryzyka – 

odniesieni

e do 

pełnej 

treści 

Nazwa 

Podlimit (w zł) 
(na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia) 

3.9. 

OC z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym z 

rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub 

chronionym 

500.000,00 

3.10. OC za szkody w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki 1.000.000,00 

3.11. 

OC za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub 

innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek 

substancji niebezpiecznych (OC środowiskowe) 

500.000,00 

3.18. 

OC z tytułu zalań dachowych, szkód spowodowanych przez nieszczelne 

złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną oraz 

odpowiedzialność cywilna z tytułu zalań z jakiejkolwiek przyczyny i 

przepięć  

500.000,00 

3.21. Szkody wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych 100.000,00 

3.27. 

Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez 

kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych (w tym imprez masowych – 

z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu) z 

uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych 

1.000.000,00 

(podlimit dotyczy 

wyłącznie 

pokazów 

pirotechnicznych 

i sztucznych ogni) 

3.32. 

OC z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń  - zakażenia wirusem 

HIV i zakażenia wirusami hepatotropowymi ; dla pozostałych szkód 

odpowiedzialność do wysokości sumy gwarancyjnej 

500.000,00 

3.34. 

Odpowiedzialność cywilna nauczyciela akademickiego, opiekuna, 

studentów, praktykantów lub wolontariuszy za szkody w mieniu i na osobie 

wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych bez względu 

na podstawę prawną zatrudnienia 

500.000,00 

3.35. 

Odpowiedzialność cywilna za szkody do naprawienia, których 

Ubezpieczający/ Ubezpieczony na podstawie prawomocnego orzeczenia 

sądowego zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności 

500.000,00  

 

3.36. 

OC za szkody spowodowane uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą 

dokumentów, planów lub rękopisów 
50.000,00 

 

8. Klauzule obligatoryjne: 

8.1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc  

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:  

Nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego miejsca prowadzenia działalności będą 

automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. 

8.2. Klauzula rezygnacji z regresu  

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:  

Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku 
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do podmiotów powiązanych  z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym, jednostek wchodzących 

w skład tego postępowania przetargowego oraz ich pracowników. Nie dotyczy ubezpieczeń 

obowiązkowych. 

8.3. Klauzula płatności składki lub rat składki 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie 

jako początek okresu ubezpieczenia. 

Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje 

odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem 

natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania 

Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie 

siedmiu dni, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego 

ubezpieczającego. 

8.4. Klauzula lokalizacji 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:  

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie 

dowolne lokalizacje, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie należące do  podmiotów 

powiązanych z Ubezpieczającym/Ubezpieczonym lub znajdujące się pod ich kontrolą. 

8.5. Klauzula warunków i taryf 

W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy 

ubezpieczenia (gwarancyjnej), zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek 

obowiązująca dla polisy zasadniczej. 

8.6. Klauzula okolicznościowa 

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić 

należne odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania 

na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. 

8.7. Klauzula rozstrzygania sporów 

Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego. 

8.8. Klauzula odpowiedzialności 

Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu 

ubezpieczenia. 

 

IV. DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: 

 

1. Odszkodowania płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia lub 14 dni od daty 

ostatecznego wyjaśnienia wszystkich okoliczności dotyczących szkody. Wypłata odszkodowań – 

z VAT jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT. 

2. Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela – siedem dni roboczych od daty zaistnienia szkody lub 

powzięciu informacji o jej powstaniu, chyba że OWU przewidują dłuższy termin; dla szkód 

kradzieżowych komunikacyjnych zgłoszenie szkody na Policję w ciągu 24 godzin, natomiast 

niezwłocznie do Ubezpieczyciela, nie dłużej niż 2 dni robocze. 

3. Informowanie o przebiegu likwidacji szkód i wypłatach odszkodowań przekazywane będą również 

do brokera obsługującego SUM – Nord Partner Sp. z o.o. 
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4. Składka za ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i kosztów leczenia  płatna będzie 

w 4 głównych ratach  za każdy roczny okres ubezpieczenia.  

5. Płatność za ubezpieczenia majątkowe dokonywana będzie na podstawie certyfikatu płatności/ 

indywidualnej polisy.  

5. Za zgodą Wykonawcy, na indywidualny wniosek SUM terminy płatności mogą zostać prolongowane 

lub rozłożone na większą ilość rat. 

6. Płatność za ubezpieczenia komunikacyjne odrębnie, każdorazowo, jednorazowo po wystawieniu 

dokumentu ubezpieczenia w terminie 30 dni od wystawienia polisy z uwzględnieniem zapisów 

klauzuli wyrównywania okresów ubezpieczenia. Dla nowych umów ubezpieczenia płatność I raty 

w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu ubezpieczenia. 

7. W przypadku zaistnienia szkód, bez względu na ich rozmiar, Ubezpieczający nie ma obowiązku 

wcześniejszej zapłaty pozostałych rat.  

8. Za datę zapłaty składki na konto Ubezpieczyciela uznaje się datę stempla bankowego lub 

pocztowego (ewentualnie moment złożenia dyspozycji w banku internetowym) w banku lub 

urzędzie pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela lub zapłatę gotówki w kasie 

ubezpieczyciela pod warunkiem, że Ubezpieczający posiadał w tym dniu wystarczające środki 

finansowe. 

9. Ubezpieczyciel w przypadku doubezpieczenia mienia nie będzie stosował taryf wynikających z tabel 

frakcyjnych w stosunku do mienia ubezpieczanego na okres krótszy niż rok. 

10. Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki 

proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia z rozliczeniem co do dnia. 

11. W ramach sum ubezpieczenia lub ustalonych limitów objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich 

placówek podległych SUM oraz podmiotów występujących wspólnie podczas trwania umowy. 

Aktualizowanie miejsc ubezpieczenia będzie odbywać się w rocznice polis majątkowych.  

12. Wszystkie limity podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są odnawialne w każdą 

rocznicę polisy.  

13.  Akceptacja podanych definicji ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych, przy czym dopuszcza się 

odmienną treść klauzul pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie mniejszy od wynikającego 

z treści podanej. 

14. Dla przyjętych przez oferenta warunków fakultatywnych, obowiązują ustalenia i zapisy 

wymaganych warunków ubezpieczenia i definicji klauzul i ryzyk ubezpieczeniowych  

15. W ciągu  okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia następować będą niżej wymienione korekty 

dotyczące sum ubezpieczenia: 

a. zmniejszenia majątku – rozliczenie po zakończonym okresie ubezpieczenia według zasady 

pro rata temporis od dnia wykreślenia składnika majątku z ewidencji środków trwałych 

b. zwiększenia majątku – mienie, w którego posiadanie wejdzie ubezpieczający na zasadach 

klauzuli automatycznego pokrycia będą stanowiły podstawę do proporcjonalnego 

naliczenia składki według taryf i zasad przyjętych w przetargu 

c. klauzula automatycznego pokrycia.  

16. Zastrzega się, że Wykonawca jest zobowiązany do rejestracji polis ubezpieczeniowych 

bezpośrednio po ich wystawieniu. Nie uzależnia się rejestracji polis od zwrotu ich podpisanych kopii 

przez osoby upoważnione po stronie Zamawiającego. 

 


