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WORD-WAT-2221-1-1/20 załącznik nr 1 
 do zapytania ofertowego 
 WORD-WAT-2221-1/20 

 

Program Ubezpieczenia 

 

Część I 
 

KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA 

1. Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie 
reprezentantów Zamawiającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Zamawiającego uważa 

się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione 

są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Zamawiającego Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk.    

2. Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Wykonawca zrzeka się prawa do regresu  

w stosunku do osób, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te 
osoby. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę umyślnie. 

Dotyczy wszystkich ryzyk.  

3. Klauzula przepięcia – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub 

pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna). 
Przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będą 

ww. zdarzenia, w tym do szkód powstałych w instalacji elektrycznej w budynku/budowli. Limit 
odpowiedzialności do kwoty 60.000,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 

oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.  

4. Klauzula rozstrzygania sporów – spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe 

dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy wszystkich ryzyk.  

5. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest  

w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), 

rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, 
możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, 

z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu 

należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.  

6. Klauzula automatycznego włączenia do ochrony ubezpieczeniowej środków trwałych 

i wyposażenia nowonabytego (w tym sprzętu elektronicznego) - ustala się z zachowaniem 
pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia środków 

trwałych i wyposażenia, iż Wykonawca rozszerza ochronę ubezpieczeniową na nowo nabyty środek 

trwały lub  na wyposażenie w posiadanie którego Zamawiający wszedł w trakcie trwania umowy, przy 
czym wartość tego środka trwałego lub wyposażenia nie przekracza 30% łącznej sumy ubezpieczenia 

pod warunkiem, że: 

- Automatyczne włączenie do ochrony ubezpieczeniowej następuje z chwilą wpisu nowego środka 

       trwałego lub wyposażenia do rejestru środków trwałych, 

- do 14 dni licząc od daty wpisu do rejestru Zamawiający jest zobowiązany poinformować 

 Wykonawcę o nabytych środkach trwałych i wyposażeniu. 
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Podwyższenie sumy ubezpieczenia pociąga za sobą opłatę dodatkowej składki liczonej począwszy od 

dnia następnego po zmianie sumy ubezpieczenia. 

7. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - dla środków ubezpieczanych wg wartości 
księgowej brutto lub odtworzeniowej: – bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia 

technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest 
w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka 

trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji 
odszkodowania. W przypadku nieodtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na 

podstawie protokołu szkody i kosztorysu do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego. 

Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych.  

8. Klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, za 

wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.   

9. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Wykonawcy o szkodzie w odpowiednim terminie, mają 

zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Wykonawcy ustalenie 

odpowiedzialności lub rozmiaru szkody, za wyjątkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

10. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w  sprzęcie 

elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania 
jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) Zamawiający zawiadamiając o szkodzie Wykonawcę 

może przystąpić natychmiast do samodzielnej (bądź zleconej) likwidacji sporządzając stosowny protokół 

opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; 
protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Wykonawcę. 

W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla 
normalnego funkcjonowania Ośrodka, Zamawiający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do 

samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Wykonawca nie 

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

Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

ZAŁOŻENIA DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: 
 

Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się 
dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to 

automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.  
 

W przypadku wystawiania polis krótkoterminowych składka będzie wyliczana pro rata temporis  

za każdy dzień rzeczywiście udzielanej ochrony.  
 

Sumy ubezpieczenia określone w Programie Ubezpieczenia i załącznikach zawierają podatek VAT. Wykonawca 
wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT. 

 
Część II  
 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DELIKTOWEJ I KONTRAKTOWEJ:  
 

UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy jednej lokalizacji, w której Ośrodek prowadzi działalność (siedziba Ośrodka).  
UWAGA: Obligatoryjnie zniesiony zostaje udział własny w ubezpieczeniu OC. 
               W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy dopuszczalna 

               franszyza redukcyjna: świadczenie wypłacone osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy 
 z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

 zawodowych (tekst jednolity Dz.U. 2009 Nr 167 poz. 1322 z późn. zm.) 
 

Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 200.000,00 zł 
 

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: 

• odpowiedzialność cywilna za szkody będące skutkiem działania lub zaniechania Zamawiającego w okresie 

trwania ubezpieczenia, wyrządzone na terytorium RP w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym 
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mieniem ruchomym i nieruchomym, w tym odpowiedzialność z tytułu następstw szkód związanych 

z przeniesienia ognia, wraz z rozszerzeniami, 

• koszty poniesione przez Zamawiającego w celu zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed 
bezpośrednio grożącą szkodą, 

• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Wykonawcę lub za jego zgodą, 

w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody, 

• koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie 
z zaleceniami Wykonawcy. 

 

- rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez niezależnie 

od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. 
w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, z wyłączeniem szkód powstałych podczas 

pokazów  sztucznych ogni. 

podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia:  100.000,00 zł 
 

- rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków 
przy pracy, (niezależnie od formy zatrudnienia, w tym praktykantom, stażystom, osobom 

skierowanym do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy), 
podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia: 100.000,00 zł 

 

- rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone  

przez praktykantów, stażystów  lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy,  
podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia: 100.000,00 zł  
 

- rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną najemcy,  

podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia: 100.000,00 zł  
 

- rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone  
w mieniu należącym do pracowników Zamawiającego, w tym szkody  w pojazdach mechanicznych,  

podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia: 100.000,00 zł  
 

Część III 
 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU: 
 

UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy jednej lokalizacji, w której Ośrodek prowadzi działalność (siedziba Ośrodka). 
UWAGA: obligatoryjnie zniesiony zostaje udział własny. 
 

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: 

• kradzież z włamaniem – rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły 

lub narzędzi istniejących zabezpieczeń, lub zabór mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się przed jego 
zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia, 

• rabunek – zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec Zamawiającego, osób 

działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo po zmuszeniu przemocą fizyczną lub 
groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi, 

• wandalizm (dewastację) – rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia 

przez osoby trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku. Dotyczy również uszkodzenia 
elementów budynków lub lokali, w których to mienie się znajduje. 

 

Należne odszkodowanie za szkody kradzieżowe wypłacane jest zgodnie z klauzulą likwidacyjną 
i automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających uszkodzonych lub 

zniszczonych podczas zdarzenia, do wysokości sum ubezpieczenia. Powyższy warunek dotyczy również szkód 
powstałych w wyniku dewastacji. 

 

Urządzenia i wyposażenie 
system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia  

rodzaj wartości: księgowa brutto 
suma ubezpieczenia:  80.000,00 zł  

 
Mienie pracownicze  
system ubezpieczenia:  na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia, bez limitu na pracownika/ 

stażysty 

suma ubezpieczenia:  10.000,00 zł 
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Wartości pieniężne: 

system ubezpieczenia : na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia  

rodzaj wartości: nominalna 
 

od kradzieży z włamaniem  
suma ubezpieczenia:  5.000,00 zł 

 

od rabunku w lokalu 
suma ubezpieczenia:  5.000,00 zł 

 

Część IV 
 

UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA: 

 

UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy jednej lokalizacji, w której Ośrodek prowadzi działalność (siedziba Ośrodka). 
UWAGA: obligatoryjnie zniesiony zostaje udział własny. 

 
Przedmiot ubezpieczenia: stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów znajdujących się wewnątrz i na 

zewnątrz budynków i budowli. Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty transportu i w uzasadnionych 

przypadkach – ustawienia rusztowań, bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.) 
W przypadku szkód polegających na stłuczeniu lub uszkodzeniu szyb i innych przedmiotów Zamawiający nie 

ma obowiązku każdorazowego zgłaszania zdarzenia organom ścigania. 
System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia:  15.000,00 zł 
 
 

Część V 
 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH: 
 

UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy jednej lokalizacji, w której Ośrodek prowadzi działalność (siedziba Ośrodka). 
UWAGA: obligatoryjnie zniesiony zostaje udział własny. 

 

a) Gotówka 
system ubezpieczenia:  na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 

rodzaj wartości: nominalna 
suma ubezpieczenia:  5.000,00 zł 

 

b) Mienie pracownicze 

system ubezpieczenia:  na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia, bez limitu na 
pracownika/stażystę 

suma ubezpieczenia:  10.000,00 zł  

 
c) Budynki i budowle 

rodzaj wartości:   wartość księgowa brutto,  
system ubezpieczenia:  na sumy stałe, 
 

Nazwa budynku lub budowli Rok budowy lub produkcji Ilość Suma ubezpieczenia 

Budynek WORD 
budowany w latach 

2001r.-2011r. 
1 4.677.677,51 zł 

Poczekalnia zewnętrzna  
budowana w latach 

2010r.-2011r. 
1 949.224,98 zł 

Kontener zewnętrzny 
wyprodukowany w roku 

2001 
1 35.394,59 zł 

Kabina obserwacyjna 
wyprodukowana w roku 

2002 
1 22.765,20 zł 

  Razem: 5.685.062,28 zł 
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d) Urządzenia i wyposażenie  
rodzaj wartości:   wartość księgowa brutto  

system ubezpieczenia:  na sumy stałe, 

 
suma ubezpieczenia: 500.000,00 zł 

 

 Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: 

- pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, 
- huragan, deszcz nawalny, śnieg, powódź, lawina, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie przez 

wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń wodno – kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, 
uderzenie pojazdu (w tym również należącego do Zamawiającego), trzęsienie ziemi, 

- uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia się rosnących w pobliżu drzew lub 
budynków, budowli, urządzeń technicznych lub innych elementów, 

- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia 

losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po 
szkodzie, 

- dewastację – rozumianą jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby 
trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku. Dotyczy również uszkodzenia elementów 

budynków i budowli lub lokali, w których to mienie się znajduje. Limit na powyższe ryzyko –10 000,00 zł 

(system na pierwsze ryzyko). 

 
Część VI 
 
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 

 
UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy jednej lokalizacji, w której Ośrodek prowadzi działalność (siedziba Ośrodka). 
UWAGA:  obligatoryjnie zniesiony zostaje udział własny. 
 

a) Koszty odtworzenia danych (dodatkowe nieproporcjonalne): 
System ubezpieczeń:   na pierwsze ryzyko 

Suma ubezpieczenia:   20.000,00 zł 
 

b) Nośniki danych: 
System ubezpieczeń:   na pierwsze ryzyko 

Suma ubezpieczenia:   30.000,00 zł 
 

c) Oprogramowanie licencjonowane: 
System ubezpieczeń:   na pierwsze ryzyko 

Suma ubezpieczenia:   10.000,00 zł 
 

d) Sprzęt stacjonarny   
rodzaj wartości: księgowa brutto 
 

Lp. Nazwa urządzeń lub wyposażenia Ilość Lokalizacja Data zakupu Suma ubezpieczenia 

1 Drukarka HP 1200 1 BOK p.10 2002-11-30 1 667,13 zł 

2 Drukarka HP 1300 1 Sekretariat p.53 2013-06-17 149,99 zł 

3 Drukarka HP 1300 1 Sala egzaminacyjna p.21 2013-06-17 149,99 zł 

4 Drukarka HP 1300 1 BOK p.11A 2012-03-19 269,99 zł 

5 Drukarka HP 1320DN 1 Główny Ksiegowy p.71 2012-12-20 370,00 zł 

6 Drukarka HP 1320DN 1 Księgowość p.72,73 2006-01-27 1 695,80 zł 

7 Drukarka HP 1320DN 1 Korytarz I p. 2016-09-05 330,00 zł 

8 Drukarka HP 1505N 1 BOK p.11A 2009-12-11 951,60 zł 

9 Drukarka KYOCERA FS-2020DN 1 BOK p.11A 2013-08-13 2 343,15 zł 

10 Drukarka KYOCERA FS-2020DN 1 Egzaminatorzy p.7C 2013-08-13 2 343,15 zł 

11 Drukarka DATAMAX 4204 1 Serwerownia p.8A 2009-03-31 2 280,18 zł 
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Lp. Nazwa urządzeń lub wyposażenia Ilość Lokalizacja Data zakupu Suma ubezpieczenia 

12 Drukarka termiczna 1 Egzaminatorzy p.7B 2009-05-20 1 769,44 zł 

13 Komputer ADAX + kontroler 1 Serwerownia p.8A 2013-01-18 2 911,41 zł 

14 Komputer ADAX + oprogramowanie 1 Główny Ksiegowy p.71 2012-05-18 3 102,90 zł 

15 Komputer ADAX + oprogramowanie 2 Księgowość p.72,73 2012-05-18 6 205,80 zł 

16 Komputer ADAX + oprogramowanie 1 BOK p.11A 2012-05-18 3 102,90 zł 

17 Komputer ADAX + oprogramowanie 1 Zespół szkoleń p.55 2012-05-18 3 102,90 zł 

18 Komputer ADAX DELTA 1 Gabinet Dyrektora 2013-01-18 2 311,17 zł 

19 Komputer ADAX DELTA 3 BOK p.11A 2013-01-18 6 933,51 zł 

20 Komputer Stacjonarny DELL 1 BOK p.10 2013-08-13 2 667,87 zł 

21 Komputer Stacjonarny DELL 1 Egzaminatorzy p.7C 2013-08-13 2 667,87 zł 

22 Komputer Stacjonarny DELL 3 Egzaminatorzy p.7B 2013-08-13 8 003,61 zł 

23 Komputer Stacjonarny DELL 1 Egzaminatorzy funkcyjni 2013-08-13 2 667,87 zł 

24 Komputer Stacjonarny DELL 14 Sala egzaminacyjna p.21 2013-08-13 37 350,18 zł 

25 Komputer Stacjonarny DELL 1 BOK p.10 2016-05-16 1 320,00 zł 

26 Komputer Stacjonarny DELL 1 Sekretariat p.53 2016-05-16 1 320,00 zł 

27 Komputer Stacjonarny DELL 1 Zespół szkoleń p.55 2016-05-16 1 320,00 zł 

28 Komputer Stacjonarny DELL 1 Egzaminatorzy p.7C 2016-06-08 950,00 zł 

29 Monitor LCD 21,5 1 BOK p.10 2012-05-08 758,40 zł 

30 Monitor LCD 21,5 1 Główny Ksiegowy p.71 2012-05-08 758,40 zł 

31 Monitor LCD 21,5 2 Księgowość p.72,73 2012-05-08 1 516,78 zł 

32 Monitor LCD 21,5 1 Sekretariat p.53 2012-05-08 758,40 zł 

33 Monitor LCD 21,5 4 BOK p.11A 2013-08-13 2 410,80 zł 

34 Monitor LCD 21,5 1 Egzaminatorzy p.7C 2013-08-13 602,70 zł 

35 Monitor LCD 21,5 1 Egzaminatorzy funkcyjni 2013-08-13 602,70 zł 

36 Monitor LCD 17 1 Gabinet Dyrektora 2011-09-19 1 080,00 zł 

37 Monitor LCD 17 1 Egzaminatorzy p.7B 2006-12-29 976,00 zł 

38 Monitor LCD 17 5 Koordynator szkoleń 2006-12-29 4 880,00 zł 

39 monitor LCD 17 1 Związki zawodowe p.68 2007-10-31 846,95 zł 

40 monitor LCD 17 2 Zespół szkoleń p.55 2007-10-31 1 693,90 zł 

41 Monitor LCD 20 2 Informatycy p.9 2006-12-29 3 394,04 zł 

42 Monitor dotykowy LCD 22 2 Egzaminatorzy p.7B 2013-08-13 2 280,42 zł 

43 Monitor dotykowy LCD 22 14 Sala egzaminacyjna p.21 2013-08-13 15 962,94 zł 

44 Nagrywarka DVD 1 Serwerownia p.8A 2010-11-15 681,00 zł 

45 Nagrywarka LG DVD-RW 2 Informatycy p.9 2013-08-13 846,24 zł 

46 Odtwarzacz DVD 1 Sala wykładowa 3 p.54 2006-01-20 229,70 zł 

47 Niszczarka FEL 1 Zespół szkoleń p.55 2008-02-06 610,00 zł 

48 Niszczarka HSM 1 Sekretariat p.53 2013-12-09 701,10 zł 

49 Niszczarka FEL 1 Księgowość p.72,73 2010-03-23 553,38 zł 

50 Niszczarka FEL 1 Egzaminatorzy p.7B 2008-08-04 610,00 zł 

51 Niszczarka HSM 1 Pokój socjalny parter p.2A 2012-10-22 7 896,60 zł 

52 Projektor Toshiba TDP 1 Sala wykładowa 3 p.54 2008-12-31 8 002,26 zł 

53 Projektor Toshiba TDP 1 Sala wykładowa 4 p.76 2008-12-31 8 002,26 zł 

54 Router 1 Serwerownia p.8A 2013-06-11 1 642,67 zł 
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Lp. Nazwa urządzeń lub wyposażenia Ilość Lokalizacja Data zakupu Suma ubezpieczenia 

55 Switch  2 Serwerownia p.8A 2007-09-30 15 079,20 zł 

56 Switch 1 Serwerownia p.8A 2013-06-11 2 189,40 zł 

57 Serwer DELL 1 Serwerownia p.8A 2016-04-13 26 531,10 zł 

58 Serwer DELL 1 Serwerownia p.8A 2013-08-13 26 764,80 zł 

59 Serwer 1 Serwerownia p.8A 2007-09-30 76 750,61 zł 

60 Serwer HP 1 Serwerownia p.8A 2014-01-15 1 451,40 zł 

61 Serwer HP 1 Serwerownia p.8A 2013-06-11 1 820,40 zł 

62 Serwer NAS 1 Serwerownia p.8A 2013-04-22 7 213,03 zł 

63 Serwer NAS 1 Serwerownia p.8A 2013-04-22 7 889,87 zł 

64 Skaner HP 1 Serwerownia p.8A 2007-09-30 1 069,32 zł 

65 Skaner HP 1 Serwerownia p.8A 2006-12-29 1 150,46 zł 

66 Skaner EPSON 1 Informatycy p.9 2013-04-30 2 964,30 zł 

67 Kopiarka KONICA 1 Egzaminatorzy p.7B 2008-09-30 2 623,00 zł 

68 Kopiarka OLIVETTI  1 Zespół szkoleń p.55 2008-02-06 1 586,00 zł 

69 Kopiarka KONICA 1 Korytarz I piętro 2003-10-17 17 568,00 zł 

70 Kopiarka CANON 1 BOK p.11A 2002-01-23 2 793,80 zł 

71 Centrala telefoniczna 1 Serwerownia p.8A 2007-10-31 14 889,39 zł 

72 Telefon Silican 1 Gabinet Dyrektora 2007-10-29 578,67 zł 

73 Telefon Silican 1 Główny Ksiegowy p.71 2007-10-29 578,67 zł 

74 Telefon Silican 1 Księgowość p.72,73 2007-10-29 578,67 zł 

75 Telefon Silican 1 Sekretariat p.53 2007-10-29 932,96 zł 

76 Telefon Silican 1 Z-ca Dyrektora 2007-10-29 932,96 zł 

77 Telefon Silican 2 Informatycy p.9 2007-10-29 1 366,40 zł 

78 Konsola CTS 1 Sekretariat p.53 2009-09-04 292,80 zł 

79 Zasilacz UPS Fideltronik 1 Serwerownia p.8A 2007-10-31 1 584,78 zł 

80 Moduł baterii Fideltronik 3 Serwerownia p.8A 2007-10-31 3 290,34 zł 

81 Zasilacz UPS 2 Serwerownia p.8A 2009-12-11 36 600,00 zł 

82 Moduł baterii UPS 3 Serwerownia p.8A 2009-12-11 12 078,00 zł 

83 Wzmacniacz MONACOR 1 Serwerownia p.8A 2011-04-18 4 329,60 zł 

84 Mikrofon MONACOR 1 Sala egzaminacyjna p.21 2011-12-16 762,60 zł 

85 Zestaw nagłaśniający 1 Majatek trwały 2001-02-27 3 946,52 zł 

86 Zestaw stacjonarny nagłaśniający 1 Sala wykładowa 3 p.54 2008-11-28 5 278,00 zł 

87 Terminal do inwentaryzacji 1 Serwerownia p.8A 2009-03-31 3 733,20 zł 

88 Panel LCD 2 Majatek trwały 2008-10-31 10 174,80 zł 

89 System kontroli dostępu 1 Majatek trwały 2011-12-21 112 761,77 zł 

90 System sygnalizacji pożaru 1 Majatek trwały 2007-06-25 34 067,28 zł 

91 System alarmowy 1 Majatek trwały 2000-12-22 10 440,48 zł 

92 Modernizacja systemu alarmowego 1 Majatek trwały 2007-07-31 6 100,00 zł 

93 Dmuchawa Odkurzacz Spalinowy 1 Garaże dolne 2018-06-29 1 114,53 zł 

94 Nożycze elektryczne Stiga 1 Garaże dolne 2016-08-31 342,00 zł 

95 Odkurzacz Karcher 1 Garaże dolne 2017-03-29 1 007,37 zł 

96 Zmywarka 1 Pokój socjalny 2018-08-31 1 000,00 zł 

     Razem:  632 762,53 zł 
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e) Sprzęt przenośny   

rodzaj wartości: księgowa brutto 

 

Lp. Nazwa urządzeń lub wyposażenia Ilość Lokalizacja Data zakupu Suma ubezpieczenia 

1 Alkomat  AL-9000 1 BRD p.69 2017-11-30 720,00 zł 

2 Aparat fotograficzny z osprzętem 1 Informatycy p.9 2008-09-30 6 105,00 zł 

3 Kamera cyfrowa z osprzętem 1 Informatycy p.9 2004-09-27 6 000,00 zł 

4 Komputer przenośny DELL 1 Gabinet Dyrektora 2013-08-13 3 892,95 zł 

5 Komputer przenośny DELL 1 Główny Ksiegowy p.71 2013-08-13 3 892,95 zł 

6 Komputer przenośny DELL 3 Informatycy p.9 2013-08-13 11 678,85 zł 

7 Komputer przenośny DELL 1 Z-ca Dyrektora 2013-08-13 3 892,95 zł 

8 Komputer przenośny Siemens 1 Informatycy p.9 2009-01-31 7 442,00 zł 

9 Komputer przenośny Siemens 1 Informatycy p.9 2009-01-31 7 442,00 zł 

10 Projektor Toshiba 1 Zespół szkoleń p.55 2006-12-20 3 050,00 zł 

11 Rzutnik pisma NOBO 1 Sala wykładowa 3 p.54 2007-12-31 1 163,53 zł 

12 Rzutnik pisma NOBO 1 Sala wykładowa 4 p.76 2007-12-31 1 163,52 zł 

13 Zestaw komunikacyjny motocyklowy 1 Plac manewrowy 2014-11-07 1 431,72 zł 

14 Skaner fal radiowych 1 Serwerownia p.8A 2010-03-23 276,00 zł 

15 Telefon Apple Iphone 7 1 Z-ca Dyrektora  2018-01-11 3 099,00 zł 

16 Telefon Samsung Galaxy S8 1 Informatycy p.9 2018-01-12 2 779,00 zł 

17 Zestaw do pomiaru prędkości 1 Garaże dolne 2013-04-04 8 911,35 zł 

18 Zestaw do pomiaru prędkości 1 Garaże dolne 2018-08-01 8 500,00 zł 

19 Zestaw przenośny nagłaśniający 1 Sala wykładowa 4 p.76 2008-11-28 6 398,00 zł 

     Razem:  87 838,82 zł 

 
Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: 

wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub 

zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny, a w szczególności spowodowane 
przez: 

- działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome 
i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 

- kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, 

- działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w 
wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w 

czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 
- działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód 

podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, 
śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, 

nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, 

- działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, 
- wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie 

gwarancji, 
- zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, 

- szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących, 

- pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, 
- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia 

losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po 
szkodzie. 
 

Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez 

sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do 
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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. 
Wykonawca w przypadku szkody polegającej na utracie lub całkowitym zniszczeniu (szkodzie całkowitej) jednostki 

centralnej komputera odpowiada również za koszt systemu operacyjnego oraz innego oprogramowania 
zainstalowanego na jednostce centralnej w przypadku zadeklarowania jego wartości 

w wysokości sumy ubezpieczenia. Sprzęt elektroniczny przenośny jest objęty ochroną na terytorium RP i Unii 

Europejskiej. 


