Dział Zamówień Publicznych

Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/001/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
221 000 EURO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Usługa ubezpieczenia mienia, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń KL,
NNW i bagażu na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
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dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

Lublin, dn. 25.01.2019 r.
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(pracownik Zamawiającego, któremu kierownik Zamawiającego
powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności)

Dział Zamówień Publicznych
ROZDZIAŁ I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
1. Nazwa: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
2. Adres: Al. Racławickie 14
20- 950 Lublin
NIP: 712-016-10-05
REGON: 000514064
3. Adres strony internetowej: www.kul.pl
4. Jednostka prowadząca: Dział Zamówień Publicznych
tel.: 81 445 41 59
faks: 81 445 41 63
e-mail: dzp@kul.pl
5. Rodzaj Zamawiającego: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych.
6. Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.
7. Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie
mają przepisy ustawy Pzp.
3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
4. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego to AZP-240/PN-p30/001/2019. W kontaktach z Zamawiającym
Wykonawcy powinni powoływać się na ten właśnie numer.
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ubezpieczenia dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w następujących zakresach:
 zadanie 1 – Ubezpieczenia majątkowe (mienia);
 zadanie 2 – Ubezpieczenia KL, NNW i bagażu;
 zadanie 3 – Ubezpieczenia komunikacyjne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
66515100-4 Usługi ubezpieczenia mienia od ognia
66515400-7 Usługi ubezpieczenia mienia od skutków żywiołów
66515000-3 Usługi ubezpieczenia mienia od uszkodzenia lub utraty
66515200-5 Usługi ubezpieczenia własności
66516400-4 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66512000-2 Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
66516100-1 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66514110-0 Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych
66512100-3 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
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Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia – od dnia 01 marca 2019 roku do dnia 28 lutego 2022 roku.
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ROZDZIAŁ VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY.
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp.
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ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów. Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek jeśli
wykaże że posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonanie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich
grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 999 ze zm.) lub inny dokument
jak zezwolenie właściwego organu na wykonanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim UE,
w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
c) zdolności technicznych lub zawodowych. Zamawiający określa minimalne warunki dotyczące:
posiadania doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty, minimum 3 usługi
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk oraz odpowiedzialności cywilnej o wartości (wysokości łącznej składki rocznej) co najmniej 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy
00/100 zł) brutto każda.
Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o metodę 0-1 na zasadzie kwalifikacji „spełnia-nie spełnia”, na podstawie
dołączonego do oferty wykazu wykonanych lub wykonywanych usług wraz z podaniem ilości osób objętych ubezpieczeniem,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe warunki powinien
spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanawiać Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi,
precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
podpis każdego z Wykonawców. W przypadku braku podpisu na pełnomocnictwie któregoś z Wykonawców, powinno zostać
wystawione niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), art. 24 ust. 5 pkt 4) oraz pkt 8) ustawy Pzp
natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując przedmiot zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów,
Zamawiający żąda wykazania, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu zgodnie z informacjami wskazanymi w Rozdziale VI
SIWZ.
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ROZDZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz
spełnienia warunki udziału w postępowaniu:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące braku
spełnienia przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego,
w celu potwierdzenia, okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może wezwać Wykonawcę
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1) Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku spełnienia przesłanek wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego:
a) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt.
1 ustawy Pzp;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
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2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust. 5
pkt 1), art. 24 ust. 5 pkt 4) oraz pkt 8) ustawy Pzp tj.:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm);
b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę
w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4
ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co
Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14)
i pkt 16)-20) ustawy Pzp oraz o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1), art. 24 ust. 5 pkt 4) oraz art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności powinien: udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynieniem pieniężnym za doznaną krzywdę lub naprawieniem szkody, złożyć wyczerpujące wyjaśnienia stanu
faktycznego oraz wskazać na współpracę z organami ścigania oraz podjęcie kroków technicznych, organizacyjnych,
kadrowych, które są odpowiednie dla dalszego zapobiegania dalszym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego
orzeczono prawomocny wyrok zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie upłynął okres
obowiązywania tego zakazu, określony w tym wyroku.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy,
uzna dowody przedstawione na podstawie ust. 3 za wystarczające.
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c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), zamiast
dokumentów wskazanych w punkcie 1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
b) nie zalega on z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczeniu Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3. Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego:
a) aktualne zezwolenie, koncesja lub licencja organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie
objętym zamówieniem;
b) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ;
c) dowody określające, że wskazane w Wykazie wykonanych lub wykonywanych usług usługi zostały wykonywane lub są
wykonywane należycie.
4. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:
1) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do
SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający
najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. VII. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
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ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm. ). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem postępowania
AZP-240/PN-p30/001/2019.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na
adres:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20 – 950 Lublin;
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być
kierowane na adres: dzp@kul.pl, a faksem na nr (81) 445-41-63.
6. Korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania (tj. oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia,
wezwania, wyjaśnienia inne informacje) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie będzie adresowana do
podmiotu wyznaczonego na pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
W sprawach merytorycznych związanych z przedmiotem zamówienia:
MENTOR S.A. broker ubezpieczeniowy P. Leonard Pilipczuk na nr faks: 81 445 41 63 lub na adres e-mail: dzp@kul.pl;
W zakresie zagadnień proceduralnych związanych z przedmiotem zamówienia:
P. Agnieszka Kiszka, na nr faks: 81 445 41 63 lub na adres e-mail: dzp@kul.pl.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno
z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale
SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
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ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Wadium w niniejszym postępowaniu wynosi 13 000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy 00/100 złotych).
1. Wadium może być wniesione w jednej z form przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj. w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
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2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca dokonuje przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
PeKaO S.A. III O/Lublin, nr rachunku 50 1240 2382 1111 0010 2390 2519, Tytuł przelewu: Wadium - „Usługa ubezpieczenia.
AZP-240/PN-p30/001/2019”
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Dowód przelewu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu Wykonawca składa wraz z ofertą w siedzibie
Zamawiającego w miejscu i terminie wyznaczonym do składania ofert.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Dowód wniesienia wadium w pozostałych formach dopuszczonych ustawą Prawo zamówień publicznych formach
w oryginale Wykonawca składa spakowany wraz z ofertą w tę samą kopertę, ale jako dokument osobny niezłączony trwale
z dokumentami składającymi się na ofertę, (co umożliwi jego odłączenie od dokumentów składających się na ofertę),
a dodatkowo w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy spiętej trwale razem z pozostałymi dokumentami składającymi się na ofertę.
7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać stwierdzenie,
że ma ona charakter „bezwarunkowy” i „nieodwołalny”, a suma gwarancyjna płatna jest na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46
ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.

ROZDZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz Oferta Wykonawcy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto,
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania
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ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający
może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Dział Zamówień Publicznych
ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informacje na temat
podwykonawców (jeżeli dotyczy);
2) oświadczenie wskazane w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy dokumenty
składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby upoważnione do
reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej
Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba lub osoby
zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
Oświadczenia (dotyczące nie tylko Wykonawcy, ale również podmiotów trzecich) należy złożyć w oryginale.
Natomiast dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu (inne niż wskazane powyżej oświadczenia), składane są
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
4) dowód wniesienia wadium.
2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli Wykonawca złoży wraz
z ofertą dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek wraz z tym dokumentem złożyć jego tłumaczenie na język
polski, poświadczone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę składa się
w formie pisemnej, zapewniającej czytelność jej treści. Forma pisemna w rozumieniu Zamawiającego oznacza sporządzenie
oferty odręcznie długopisem, na maszynie do pisania, na komputerze.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawcę.
4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty zaleca się, aby każda zapisana strona
oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona
(np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. Poprawki lub zmiany
(również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie
publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone
w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są
jawne bez zastrzeżeń.
8. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem zgodnie z uchwałą SN
z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05).
9. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp,
a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie lub innym zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu,
w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14; 20-950 Lublin
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Firma i Siedziba Wykonawcy
Nr tel. i faksu

Dział Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych
Budynek Collegium Jana Pawła II; pokój C-223
OFERTA W POSTĘPOWANIU NR AZP-240/PN-p30/001/2019
„Usługa ubezpieczenia mienia, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń KL, NNW i bagażu na potrzeby
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.”
Nie otwierać przed ........... godz. ...........

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie
o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA DO OFERTY NR …”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte podczas jawnej sesji
otwarcia ofert.
12. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia, o fakcie wycofania swojej oferty, podpisanego przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Niezbędne jest również dołączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru Wykonawcy. Powiadomienie
o wycofaniu oferty dokonuje się według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie
„WYCOFANIE OFERTY”. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania
ofert.
13. W przypadku złożenia oferty w niezamkniętym lub uszkodzonym opakowaniu, Zamawiający odbierając ofertę włoży ją do
opakowania i zamknie, aby z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
14. Wykonawca odpowiada za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania, oznaczenia koperty, czy
też za skierowanie przesyłki do innej jednostki organizacyjnej KUL niż wskazany w SIWZ Dział Zamówień Publicznych.
14. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Wartości wskazane
w przedkładanych przez Wykonawcę dokumentach również powinny być określane w walucie PLN. Wykonawcy, którego
walutą rozliczeniową jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP (Tabela
A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku braku dokonania takiego przeliczenia
przez Wykonawcę, Zamawiający przeliczy walutę obcą, zgodnie z zasadami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym.
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ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin;
Dział Zamówień Publicznych, Collegium Jana Pawła II, pokój nr C-223;
w terminie do dnia 08.02.2019 r. do godz. 12:00
2. Zamawiający informuje, że dla zachowania powyższego terminu decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do
siedziby Zamawiającego, a nie data jego wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwierania.
4. Oferty będą podlegać rejestracji. Każda przyjęta oferta zostanie oznakowana numerem zgodnym z kolejnością wpływu,
datą wpływu oraz będzie na niej wpisana godzina i minuta, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert oferty będą
przechowywane przez Zamawiającego w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt 1.
6. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl

Dział Zamówień Publicznych
ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Przez cenę rozumie się, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów
i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1830 ze zm.) oraz w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą
Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów
i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega temu obciążeniu.
2. Cena ma uwzględniać wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, wszelkie uwarunkowania zawarte w treści SIWZ
oraz zysk.
3. Ceną podlegającą ocenie jest cena brutto oferty.
4. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona wyboru i oceny ofert na podstawie następujących kryteriów i wg następujących wzorów:
Kryteria oceny ofert:
1.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę:
KRYTERIA

ZNACZENIE

Kryterium nr 1: Cena

60 %

Kryterium nr 2: Klauzule fakultatywne

40 %

2.

Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczania:

2.1. Kryterium nr 1: Cena
1) Wskazana w formularzu Oferta Wykonawcy – Załączniku 2 do SIWZ cena (wysokość składki łącznej za trzyletni okres
wykonania Umowy) wyliczona na podstawie części cenowej formularza Oferta Wykonawcy oceniana będzie
w następujący sposób:
najniższa cena występująca w ofertach
Cena: X punktów =
x60
cena wskazana w rozpatrywanej ofercie
X = otrzymana liczba punktów w Kryterium nr 1 – Cena
2) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi
zasadami zaokrąglania.
3) Maksymalna liczba punktów w Kryterium nr 1 po przeliczeniu przez wagę kryterium wynosi 60.
4) W ramach ceny łącznej oferty Wykonawca akceptuje wszystkie klauzule obligatoryjne wymienione w § 2 Opisu
Przedmiotu Zamówienia (dla Zadania 1 Zadania 3). Wyłączenie z zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści
którejkolwiek klauzuli obligatoryjnej spowoduje odrzucenie oferty.
2.2.

Kryterium 2: Klauzule fakultatywne
1) Ocena Kryterium nr 2 – Klauzule fakultatywne polega na przyznaniu punktów za akceptację tj. włączenie do oferty
klauzul fakultatywnych rozszerzających zakres ubezpieczenia wymienionych w § 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia –
(dla Zadania 1).
2) Wykonawcy za akceptację klauzul fakultatywnych otrzymują punkty zgodnie z poniższym schematem:
Liczba punktów

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyny i miejsca wycieku z instalacji wod / kan
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Nazwa Klauzuli

Dział Zamówień Publicznych
Klauzula zewnętrznych elementów budynku

2

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie

1

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych

1

Klauzula zalania wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych

2

Klauzula odtworzenia dokumentacji

1

Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia

1

Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia dla drobnego przenośnego sprzętu elektronicznego

4

Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów

2

Klauzula utraty wpływów z czynszu

1

Klauzula ubezpieczenia mienia Zamawiającego od szkód elektrycznych i awarii

4

Klauzula kosztów działalności

3

Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych

5

Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego

4

Klauzula katastrofy budowlanej

2

Klauzula renowacji księgozbiorów

2

Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej

4

Y - SUMA PUNKTÓW

40

Y = otrzymana liczba punktów w Kryterium nr 2 – Klauzule fakultatywne
3) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi
zasadami zaokrąglania.
4) Maksymalna liczba punktów w Kryterium nr 2 po przeliczeniu przez wagę kryterium wynosi 40.
5) W przypadku dopisków oraz zmian w treści Klauzul fakultatywnych odbiegających na niekorzyść od treści
zamieszczonej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych zostanie 0 (zero) punktów.
2.3

Wybór oferty
1) W celu wyboru oferty Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Wₒ = X + Y
Wₒ - wskaźnik oceny oferty

ROZDZIAŁ XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, biorących udział w postępowaniu
oraz zamieści informację na stronie internetowej.
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2) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższa liczbę punktów. Oferty będą oceniane
w skali od 0 do 100 punktów.
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2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób.
3. Zamawiający wymaga, żeby osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy posiadały ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych
do oferty.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający może żądać dostarczenia przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały zawarte we wzorze
umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ (odpowiednio dla każdego z trzech zadań).
2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem nieważności i nie mogą naruszać art. 144 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp,
z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XX. INNE POSTANOWIENIA SIWZ
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji.
11. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań określonych w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Pzp.
13. Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do
ustawy, a także ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
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ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH
Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia podwykonawcom i żąda wskazania przez Wykonawcę
w formularzu Oferta Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, firm Podwykonawców, którym powierzy wykonanie
zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą oni realizować przedmiot zamówienia.

ROZDZIAŁ XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW
1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe osób fizycznych, od których dane te
bezpośrednio pozyskał, w szczególności:
1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
4) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną;
5) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie
14, 20-950 Lublin;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest Pani Aleksandra
Pyka, nr tel.: 81 445 32 30, e-mail: iod@kul.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Nr AZP-240/PN-p30/001/2019;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.
3. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących.
4. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących.
Zamawiający informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników.
5. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych jego dotyczących, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO tj. prawo do
ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
6. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych.
8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
9. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje nam prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy w szczególności:
1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia;
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2)
3)
4)
5)

podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą;
pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną;
członka/członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną.
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Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ;
2. Formularz „Oferta Wykonawcy” – Załącznik nr 2 do SIWZ;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do
SIWZ;
4. Wzór umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ;
5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 11
ustawy Pzp - Załącznik nr 5 do SIWZ;
6. Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 6 do SIWZ.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/001/2019
I.
ZADANIE 1: UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (MIENIA)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia w zadaniu 1 jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku, sprzętu elektronicznego przenośnego od szkód materialnych (all risks) oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności, na zasadach i według założeń zawartych w poniższym programie ubezpieczeniowym.
1.

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY.
§ 1.

1. 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. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż
zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania.
2. W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniżej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym
ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ bez możliwości stosowania wyłączeń bądź ograniczeń ochrony.
3. Oferta przedstawiona przez Wykonawcę musi odnosić się do wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych, zgodnie z treścią
niniejszej specyfikacji (oferta kompleksowa).
4. Umowa ubezpieczenia (Umowa Generalna Ubezpieczeń Mienia) dotycząca poszczególnych ryzyk zawarta będzie z jednym
wybranym Wykonawcą.
5. Składki (ceny) za ubezpieczenia muszą uwzględniać w swej wartości wszelkie proponowane zniżki lub zwyżki.
6. Wyszczególnione sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT.
7. Wypłata odszkodowań nastąpi z uwzględnieniem podatku VAT po przedstawieniu rachunku lub faktury VAT do wglądu.
8. Płatność składki za roczny okres ubezpieczenia zostanie rozłożona na 4 równe raty kwartalne. W przypadku ubezpieczeń
krótkoterminowych płatność składki jednorazowo z zastosowaniem systemu pro – rata za wykorzystaną ilość dni z wyliczenia
według wzoru: ilość dni wykorzystanych / 365 x składka roczna.
9. Trzyletni okres umowy zostaje podzielony na trzy roczne okresy, na które będą wystawiane roczne polisy ubezpieczeniowe.
a) pierwszy począwszy od 01 marca 2019 roku do 29 lutego 2020 r.
b) drugi począwszy od 01 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 r.
c) trzeci począwszy od 01 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 r.
10. Franszyza integralna: 200,00 PLN we wszystkich rodzajach ubezpieczeń..
11. Nie ustalenie wysokości franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego przez Zamawiającego w przypadku danego
ubezpieczenia oznacza ich nie występowanie.
12. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące do Zamawiającego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem
działalności, z włączeniem przemieszczania pomiędzy jednostkami, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej
granicami.
13. Ubezpieczeniem zostanie objęte nowo nabyte mienie, od dnia, w którym Zamawiający przejął odpowiedzialność za to
mienie. Zamawiający będzie przekazywał wykazy mienia w terminie 2 miesięcy po zakończeniu rocznego okresu
ubezpieczenia.
14. Z przyczyn technicznych (zasady obowiązujące w systemie księgowania Zamawiającego) do oceny przetargowej został
podany stan majątku na dzień 31.01.2018. W zawieranych polisach ubezpieczeniowych w każdym z trzech okresów
ubezpieczeniowych ujmowany będzie stan majątku na dzień 31 stycznia poprzedzającego dany okres ubezpieczeniowy. Od 01
lutego 2019 (oraz od 01 lutego każdego z następnych okresów ubezpieczeniowych) do końca trwania I okresu
ubezpieczeniowego (oraz do końca trwania kolejnych okresów ubezpieczeniowych odpowiednio) obowiązywała będzie
Klauzula automatycznego pokrycia.
15. Przyjęte stawki ubezpieczeniowe stosowane będą (na niezmienionym poziomie) w trzyletnim okresie obowiązywania
umowy.
16. Przyjęte stawki ubezpieczeniowe stosowane będą — w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej - do ubezpieczenia
nowo zakupionych środków majątkowych, w posiadanie, których Zamawiający wejdzie w okresie ubezpieczenia oraz do
ubezpieczeń krótkoterminowych.
17. Wykonawca przyjmuje wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i antykradzieżowe za wystarczające,
niezależnie od uregulowań obowiązujących w ogólnych warunkach ubezpieczeń.
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Założenia wspólne dla wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych.

Dział Zamówień Publicznych
18. Zamawiający zobowiązany będzie utrzymywać obiekty, pomieszczenia i wyposażenie wraz z ich zabezpieczeniami
w należytym stanie technicznym oraz przestrzegać ogólnie przyjętych środków ostrożności.
19. W odniesieniu do ryzyk związanych z ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczeniem sprzętu
elektronicznego, Zamawiający zobowiązany będzie przedsięwziąć wszelkie rozsądne środki mające na celu minimalizacje tych
ryzyk. Wszystkie drzwi zewnętrzne okna oraz inne otwory prowadzące do lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie
winny być zamknięte, prawidłowo zamontowane i posiadać taką konstrukcję, by stanowić przeszkodę, której sforsowanie nie
jest możliwe bez użycia siły fizycznej lub narzędzi, czego dowodem będą pozostawione ślady włamania.
20. Ilekroć w Umowie Generalnej jest mowa o ogólnych warunkach ubezpieczenia, należy przez to rozumieć ogólne warunki
ubezpieczenia wydane przez Wykonawcę.
21. Ilekroć w Umowie Generalnej jest mowa o studentach, należy przez to rozumieć studentów, słuchaczy studiów
podyplomowych oraz uczestników studiów doktoranckich oraz doktorantów szkół doktorskich Zamawiającego.
22. Ilekroć w Umowie Generalnej jest mowa o nauczycielach akademickich, należy przez to rozumieć nauczycieli
akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym.
23. Ilekroć w Umowie Generalnej jest mowa o pracownikach, należy przez to rozumieć: osoby fizyczne zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; za pracownika uważa się także
osobę wykonującą prace lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
24. W odniesieniu do niniejszego przedmiotu zamówienia Zamawiający zlecił czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego
(w szczególności: marketing ubezpieczeniowy, czynności doradcze przy organizacji postępowania o zamówienie publiczne,
pośredniczenie w zawarciu umowy ubezpieczenia, pomoc i reprezentowanie w postępowaniach likwidacyjnych i inne) oraz
pomoc w obsłudze technicznej (w szczególności: pomoc w przygotowaniu i zbieraniu danych niezbędnych do zawarcia
i obsługi ubezpieczenia, pomoc w tworzeniu i prowadzeniu bazy danych, prowadzenie serwisu informacyjnego dla
Zamawiającego i inne) firmie brokerskiej Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu Przedstawicielstwo w Lublinie.
§ 2.
Klauzule dodatkowe (obligatoryjne).
1. Klauzula reprezentantów — z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Wykonawca jest wolny od
odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów
Zamawiającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Zamawiającego uważa się osoby wchodzące w skład Władz
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).
2. Klauzula automatycznego pokrycia – zakresem ubezpieczenia zostaje automatycznie objęte mienie, w którego posiadanie
wejdzie Zamawiający w okresie trwania odpowiedzialności Wykonawcy (ubezpieczeniem objęte są także dodatki i ulepszenia
istniejących elementów mienia). Górną granicą odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niniejszej klauzuli jest 20 % wartości
majątku podlegającego ubezpieczeniu. Klauzula automatycznego pokrycia nie podlega rozliczeniu w przypadku gdy wzrost
wartości mienia w danym rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczy 10% wartości całości mienia. W przypadku gdy
wzrost wartości w danym, rocznym okresie rozliczeniowym przekroczy 10% Zamawiający dopłaci składkę jedynie za wzrost
wartości mienia ponad 10% z zastosowaniem ½ składki rocznej. Klauzula automatycznego pokrycia zostanie rozliczona
w terminie 60 dni po zakończeniu danego rocznego okresu ubezpieczenia. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).

4. Klauzula czasu ochrony — W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej raty Wykonawca
odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za okres, przez
który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności, Wykonawca po upływie terminu
wezwie Zamawiającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni
od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Wykonawcy. (dotyczy wszystkich rodzajów
ubezpieczeń).
5. Klauzula akceptacji ryzyka. Po podpisaniu umowy ubezpieczenia Wykonawca uznaje, że otrzymał odpowiedź na każde
pytanie, które zadał i są mu znane wszelkie okoliczności oraz informacje niezbędne do oceny ryzyka. Wszelkie inne informacje
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl

Strona16

3. Klauzula likwidacyjna w środkach trwałych — bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego
danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości w wartości odtworzeniowej utraconego środka
trwałego, maksymalnie do wartości brutto danego środka trwałego, bez potrącania umorzenia księgowego i zużycia
technicznego (według faktur); nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji. Odszkodowanie
wypłacane jest z uwzględnieniem podatku VAT; w ramach ogólnej sumy ubezpieczenia Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za szkody wynikłe wskutek przeprowadzania akcji ratowniczych. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).

Dział Zamówień Publicznych
uznaje się za nieistotne. Zmiany zaistniałe w ubezpieczonym mieniu w okresie trwania umowy powodujące zwiększenie się
ryzyka są objęte ochroną i mogą być podstawą do naliczenia dodatkowej składki. (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń).
6. Klauzula daty składki. Za dzień płatności składki będzie uznawany dzień obciążenia konta Zamawiającego. (dotyczy
wszystkich rodzajów ubezpieczeń).
7. Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ustala się termin
powiadomienia Wykonawcy o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiającego wiedzy o zajściu
wypadku. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).
8. Klauzula braku odbudowy majątku – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz OWU uzgodniono, że w przypadku szkody Zamawiający może odstąpić od odbudowy lub naprawy
zniszczonego mienia z zastrzeżeniem że w takim przypadku wypłata odszkodowania nastąpi w wartość i przyjętej do
ubezpieczenia dla danego rodzaju mienia.
9. Klauzula nieodtwarzania mienia – Strony uzgodniły, że Zamawiający ma prawo do nie odtwarzania ubezpieczonego
mienia. W tym przypadku Wykonawca wypłaci odszkodowanie zgodnie ze sposobem deklaracji mienia do ubezpieczenia bez
potrącania zużycia technicznego.
10. Klauzula przepięcia – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową
szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych
niezależnych od Zamawiającego przyczyn zewnętrznych. W przypadku przepięć spowodowanych innymi niezależnymi
przyczynami (poza wyładowaniem atmosferycznym) obowiązuje limit: 300.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu
danego rocznego okresu ubezpieczenia. Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia
przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. Powyższe zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową
pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia
(odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). (Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
11. Klauzula remontowa – ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej
zostaje rozszerzony o szkody powstałe w budynkach i budowlach podczas prowadzonych prac przebudowy, remontu lub
modernizacji, z wyłączeniem szkód powstałych w związku z ich wykonywaniem. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych).
12. Klauzula rozbudowy i przebudowy: Wykonawca pokrywa do ustalonego limitu szkody objęte zakresem ochrony
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych powstałe wskutek prowadzonych prac i robót, polegających na
przebudowie, modernizacji, rozbudowie bądź remoncie w posiadanych, wynajmowanych lub dzierżawionych budynkach lub
pomieszczeniach, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność,
Limit odpowiedzialności – 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu danego dwunastomiesięcznego okresu
ubezpieczenia. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych).

14. Szkody wodociągowe – z ubezpieczenia następstw szkód wodociągowych Wykonawca odpowiada za szkody
w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub cieczy jeżeli przyczyna tych szkód było:
a) spowodowane awarią wydostanie się wody, pary lub innych płynów ze znajdujących się wewnątrz budynku lub
posesji objętej ubezpieczeniem przewodów, zbiorników i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych
instalacji,
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13. Klauzula tymczasowych lokalizacji – ubezpieczenie od mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem
i rabunku oraz sprzętu elektronicznego od szkód materialnych (all risks) zostaje rozszerzone również o wszystkie lokalizacje
na terenie RP i poza granicami RP, w których przeprowadzane będą organizowane przez Zamawiającego tzw. zewnętrzne
prezentacje, szkolenia, konferencje, kongresy, praktyki studenckie itp.
- podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu danego okresu ubezpieczenia:
50.000,-PLN,
- Zamawiający nie będzie zobligowany do podawania wykazów organizowanych ww.
imprez.
- Zamawiający zobowiązany jest przedsięwziąć wszelkie rozsądne środki mające na celu minimalizację ryzyka kradzieży
z włamaniem. Wszystkie drzwi zewnętrzne, okna oraz inne otwory prowadzące do lokalu, w którym znajduje się
mienie, powinny być zamknięte, prawidłowo zamontowane i posiadać taką konstrukcję, by stanowić przeszkodę,
której sforsowanie nie jest możliwe bez użycia siły fizycznej lub narzędzi, czego dowodem będą pozostawione ślady
włamania.

Dział Zamówień Publicznych
b) cofniecie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, o ile zabezpieczenie połączenia z nimi nie
należało do obowiązków Zamawiającego,
c) samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek ognia,
d) nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w ppkt. a).
Przy ubezpieczeniu budynków od następstw szkód wodociągowych Wykonawca pokrywa również koszty naprawy
uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń określonych w ppkt. a), będących we władaniu
Zamawiającego, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, łącznie
z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych).
15. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – Ustala się, iż nowo uruchamiane, w tym przejmowane od
innych podmiotów przez Zamawiającego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej będą automatycznie pokryte
ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Składka naliczana będzie według stawek obowiązujących w umowie
ubezpieczenia w systemie naliczania proporcjonalnego (pro rata temporis). Niniejsza klauzula w odniesieniu do wartości
ubezpieczanego mienia stosowana jest łącznie z klauzulą automatycznego pokrycia. (dotyczy wszystkich rodzajów
ubezpieczeń).
16. Klauzula wypłaty zaliczki – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że Wykonawca w przypadku wystąpienia
szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego
stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości maksimum 50% szacowanej bezspornej części szkody. (dotyczy
wszystkich rodzajów ubezpieczeń).
17. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w razie
niedotrzymania przez Zamawiającego (w tym z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zamawiającego lub jego
pracowników) Obowiązku powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym zdarzeniu losowym w określonym terminie, zapisane
w umowie ubezpieczenia lub OWU skutki nie zawiadomienia, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy nie
zawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy lub ustalenie wysokości odszkodowania.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń).
18. Koszty naprawy zabezpieczeń – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają
koszty naprawy zabezpieczeń włącznie z elektronicznymi urządzeniami ochrony mienia (nie objęte ubezpieczeniem sprzętu
elektronicznego) limit na naprawę zabezpieczeń – 30.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego).
19. Klauzula ubezpieczenia od dewastacji/wandalizmu – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochroną
ubezpieczeniową objęte zostaje Ubezpieczającego od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji/wandalizmu. Przez
dewastację/wandalizm rozumie się rozmyślne zniszczenia lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie
(również studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) znajdujące się wewnątrz (bez względu na sposób
dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu;
Limit odpowiedzialności 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem 10.000,00 zł dla
szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
i kradzieży z włamaniem i rabunku).

21. Klauzula obiektów wyłączonych z eksploatacji – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ochrona
ubezpieczeniowa zapewniona będzie również dla obiektów wyłączonych z eksploatacji, w których ustanowiono stały dozór
(stosownie wg potrzeb Zamawiającego). (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży
z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).
22. Klauzula składowania – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od
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20. Klauzula zalania przez nieszczelności dachowe – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca
ponosi również odpowiedzialność za szkody wynikłe w skutek zalania przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe itp.
Limit odpowiedzialności: 100.000,-PLN. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych).

Dział Zamówień Publicznych
podłoża, zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze.
Odpowiedzialność dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Limit
odpowiedzialności: 50.000,-PLN. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego).
23. Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Zamawiającego. Wykonawca jest wolny od
odpowiedzialności jeżeli Zamawiający wyrządził szkodę umyślnie. (dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)
24. Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji – zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody
w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach będących we wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego
magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).
25. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, nie
zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu
elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym używanym do celów służbowych
poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych
przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje zachowana pod warunkiem, że:
a) pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja),
b) w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i – jeżeli
pojazd ma zainstalowany - włączony został system alarmowy,
c) sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np. w bagażniku).
26. Klauzula użytkowania w miejscu zamieszkania pracowników Zamawiającego: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
przenośnego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzone również o miejsce zamieszkania pracownika Zamawiającego, jako
lokalizacja, w której użytkowany jest sprzęt elektroniczny przenośny będący w posiadaniu (gestii) Zamawiającego.
1) podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu danego okresu ubezpieczenia: 50.000,-PLN,
2) Zamawiający nie będzie zobligowany do podawania wykazów miejsc zamieszkania pracowników, którzy użytkują
w nich sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny.
27. Klauzula kradzieży zwykłej - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe wskutek kradzieży zwykłej. Niniejsze
rozszerzenie nie dotyczy szkód powstałych w środkach pieniężnych oraz mieniu pracowniczym i studenckim. Limit
odpowiedzialności Wykonawcy 50.000,-PLN, udział własny 20% wartości szkody, nie mniej niż 300,00 PLN. (dotyczy
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).
28. Klauzula likwidacji drobnych szkód – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy ustalają, że w przypadku
szkód o szacowanej wartości do 2.500,-PLN Zamawiający ma prawo samodzielnie likwidować szkodę bez konieczności
uprzedniej wizyty przedstawiciela Wykonawcy na podstawie opisu zdarzenia oraz faktury naprawy lub kosztorysu naprawy
w przypadku naprawy we własnym zakresie. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).

30. Klauzula aktów terroru: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy rozszerza
się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem aktów terroryzmu w rozumieniu definicji: „akty terroryzmu” –
działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia
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29. Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pracowników, współpracowników,
studentów itp. Zamawiającego.
1) Ustanawia się odpowiedzialność Wykonawcy ograniczoną do ustalonego limitu za szkody powstałe w związku
z wykonywaniem czynności, prac i/lub usług przez współpracowników, podwykonawców, studentów, stażystów,
praktykantów itp. – w tym odpowiedzialność wzajemna pomiędzy ubezpieczonymi w ramach jednej umowy
ubezpieczeniowej.
2) Ponadto ustanawia się odpowiedzialność Wykonawcy ograniczoną do ustalonego limitu za szkody rzeczowe
i majątkowe wyrządzone przez osoby będące pracownikami Zamawiającego, za których odpowiedzialność ponosi
ubezpieczony w ramach stosunku prawnego łączącego strony - w tym odpowiedzialność wzajemna. Bez prawa do
regresu. Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu wypłaconego odszkodowania od sprawcy za szkody wyrządzone
umyślnie i powstałe na skutek rażącego niedbalstwa.
3) Limit odpowiedzialności wynosi 200.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
4) Franszyza redukcyjna: 200,-PLN.

Dział Zamówień Publicznych
określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych oraz akcji
ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
Limit odpowiedzialności: 1.000.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Franszyza
redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,-PLN.
§ 3.
Klauzule dodatkowe (fakultatywne).
1. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyny i miejsca wycieku z instalacji wod / kan – z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, strony umowy ustalają, że w przypadku wystąpienia szkody zalaniowej zakresem ubezpieczenia objęte są
również koszty poszukiwania źródła jakiegokolwiek wycieku w tym z instalacji wod/kan, grzewczej itp. Limit
odpowiedzialności 100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. (Klauzula dotyczy
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
2. Klauzula zewnętrznych elementów budynku – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy ustalają, że
zakresem ubezpieczenia objęte są również wszystkie zewnętrze elementy budynków i budowli m.in. w szczególności: anteny,
kamery, instalacje alarmowe, parapety, rynny itp. wraz z niezbędnymi kosztami ustawienia rusztowań, zastosowania dźwigu
itp. celem dokonania naprawy lub ponownej instalacji ww. elementów po szkodzie. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia
i innych zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem i rabunku).
3. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie
uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki / demontażu
i wywiezienia pozostałości, poniesione przez Zamawiającego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia losowego objętego
ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 2.000.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.
(Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).

5. Klauzula zalania wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych – z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony
umowy ustalają, że w przypadku zakresem ubezpieczenia objęte zostają szkody wynikłe wskutek podniesienia się poziomu
wód gruntowych pod warunkiem że przesiąkanie wód gruntowych jest bezpośrednim następstwem powodzi lub deszczu
nawalnego. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia: 500.000,-PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. Fakt wystąpienia powodzi
lub deszczu nawalnego ustala się w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W
przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód
w miejscu ubezpieczenia, świadczące o wystąpieniu powodzi lub deszczu nawalnego. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od
ognia i innych zdarzeń losowych).
6. Klauzula odtworzenia dokumentacji – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Wykonawca pokrywa wszelkie koszty odtworzenia dokumentacji naukowej, księgowej,
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4. Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych – Strony uzgodniły, że Wykonawca pokrywa w granicach sumy
ubezpieczenia wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty:
1) koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody (zabezpieczenia/ratowania mienia przed szkodą
w sytuacji zagrożenia szkodą/zwiększenia rozmiaru szkody),
2) koszty utraty mediów w wyniku zaistniałej szkody,
3) koszty prac porządkowych po szkodzie, w szczególności związane z rozbiórką, demontażem, wyburzaniem,
złomowaniem, transportem, składowaniem, utylizacją, a także zabezpieczeniem, oszalowaniem lub umocnieniem,
4) koszty zmian budowlanych, w tym koszty demontażu, składowania, transportu i ponownego montażu mienia nie
objętego szkodą, z włączeniem zmian związanych z koniecznością dostosowania do aktualnie obowiązujących
przepisów prawa,
5) zwiększone koszty ponownego zakupu / naprawy / montażu (np. zwiększone koszty odtworzenia elementów maszyn
wykonanych na specjalne zamówienie),
6) koszty poniesione w celu uzyskania niezbędnych ekspertyz oraz zezwoleń i decyzji stosownych urzędów
państwowych, bez których niemożliwym byłoby rozpoczęcie odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie lub
uruchomienie działalności/sprzedaży/ usług).
W przypadku, gdy koszty te nie zostaną pokryte w ramach sumy ubezpieczenia, ustanawia się limit dodatkowy na pokrycie
kosztów dodatkowych w wysokości 100.000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia
i innych zdarzeń losowych).

Dział Zamówień Publicznych
badawczej itp. niezależnie od jej formy np. papierowej, elektronicznej itp., która zostanie uszkodzona, zniszczona lub
utracona wskutek ubezpieczonej szkody majątkowej. Strony ustalają limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości
30.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia
i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku).
7. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia,
którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczonego mienia, których suma ubezpieczenia okaże się
niewystarczająca do odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody majątkowej, lub jest niewystarczająca ze względu na
pokrycie ze strony Wykonawcy kosztów poniesionych w związku z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody
majątkowej. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów obejmowanych ochroną ubezpieczeniową
w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
wynosi 2.000.000,-PLN. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
8. Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia dla drobnego przenośnego sprzętu elektronicznego – z zachowaniem
pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego przenośnego od wszystkich ryzyk (§4 Pkt. IV)
obejmuje dodatkowo drobny przenośny sprzęt elektroniczny m.in. telefony komórkowe, smartfony, palmtopy,
tablety, notebooki, przenośne elektroniczne nośniki danych, aparaty fotograficzne, kamery, projektory, mikrofony,
dyktafony itp.
2) wymieniony w pkt. 1 przenośny sprzęt elektroniczny ubezpieczony zostaje na terenie RP i poza RP w systemie na
pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia.
3) Ochroną ubezpieczeniową objęty zostaje przenośny sprzęt elektroniczny nalężący do Zamawiającego oraz należący
do osób trzecich użytkowany przez Zamawiającego na podstawie stosownych umów.
4) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 100.000,-PLN.
5) Franszyza redukcyjna – 15 % nie mniej niż 100,-PLN (dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem poza lokalizacjami
objętymi ochroną ubezpieczeniową); 10% nie mniej niż 50,-PLN (dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku lub
upuszczenia) oraz 100,-PLN (dotyczy pozostałych zdarzeń).
(Klauzula dotyczy ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).
9. Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również szkody
powstałe w wyniku zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów wywołanych przyczyną powstałą na terenie Zamawiającego
i poza jego terenem, i objętą zakresem ochrony ubezpieczenia. Sublimit: 100.000,00 PLN. (Dotyczy ubezpieczenia od ognia
i innych zdarzeń losowych).

11. Klauzula ubezpieczenia mienia Zamawiającego od szkód elektrycznych i awarii – na mocy niniejszej Klauzuli strony
umowy ustaliły, że ubezpieczeniem objęte są:
1) wszelkie maszyny, urządzenia i aparaty stanowiące elementy składowe lub wyposażenie budynków i budowli
Zamawiającego w szczególności: instalacje elektroenergetyczne i podtrzymania elektrycznego m.in transformatory,
rozdzielnie itp., instalacje systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacje systemów monitorujących
i bezpieczeństwa infrastruktury technicznej, systemy przyłączeń do sieci i światłowody itp.
2) wszelkie maszyny, urządzenia i aparaty stanowiące wyposażenie naukowo – badawcze Zamawiającego
wykorzystywane do prowadzenia działalności statutowej.
3) Strony umowy ustalają następujący zakres ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia określonego w pkt. 1 i 2: od
szkód materialnych powstałych wskutek różnego rodzaju awarii mechanicznych lub elektrycznych, w formule all risk
(„od wszystkich ryzyk”) polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia uniemożliwiając jego
dalsze prawidłowe funkcjonowanie powstałych w szczególności wskutek:
a) błędów w projektowaniu lub konstrukcji,
b) błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny oraz użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego
materiału,
c) wadliwej instalacji na stanowisku pracy,
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl

Strona21

10. Klauzula utraty wpływów z czynszu – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ochrony ubezpieczeniowej
w lokalu wynajmowanym przez Zamawiającego, powodującego utratę wpływu czynszu Wykonawca pokryje ww. utratę
czynszu licząc od momentu wystąpienia zdarzenia do momentu przywrócenia lokalu do stanu sprzed wystąpienia szkody
jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Limit odpowiedzialności tytułem niniejszej klauzuli w rocznym okresie
ubezpieczenia wynosi 100.000,-PLN. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).

Dział Zamówień Publicznych
d)
e)

działania człowieka: niewłaściwej obsługi lub użytkowania, uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie,
przyczyn eksploatacyjnych np.: wskutek siły odśrodkowej, eksplozji, implozji, braku działania lub wadliwego
działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, nadmiernego ciśnienia, poluzowania
się części, dostania się ciała obcego, niedoboru wody lub innych cieczy i substancji w urządzenia stanowiących
przedmiot ubezpieczenia itp.
f) zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych zawłaszcza: niezadziałania prawidłowo
dobranych zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych lub zamkowych, zmiany napięcia zasilania, zmiany
wartości częstotliwości prądu elektrycznego, uszkodzenia izolacji, zaniku napięcia jednej lub więcej faz itp.
5) Łączny limit odpowiedzialności Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia tytułem
niniejszej Klauzuli wynosi: 500.000,-PLN.
6) Franszyza redukcyjna: 10% nie mniej niż 1.000,-PLN
12. Klauzula kosztów działalności. Wykonawca pokrywa wszystkie dodatkowe koszty które Zamawiający musi ponieść
w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy w celu
utrzymania normalnego trybu działalności. Warunkiem odpowiedzialności Wykonawcy jest, aby były to koszty niezbędne
w celu utrzymania niezakłóconej działalności lub przywrócenia poziomu działalności do stanu sprzed szkody. Maksymalny
okres odszkodowawczy: 12 miesięcy. Limit odpowiedzialności Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia tytułem niniejszej Klauzuli wynosi 300.000,-PLN. (Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).

14. Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego – z zachowaniem pozostałych nie
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że:
1) ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (§4 Pkt. IV) obejmuje
dodatkowo wszelki stacjonarny sprzęt elektroniczny m.in. komputery biurowe z oprzyrządowaniem, serwery, inny
elektroniczny sprzęt biurowy, aparatura naukowo – badawcza itp.
2) wymieniony w pkt. 1 stacjonarny sprzęt elektroniczny ubezpieczony zostaje na terenie RP w systemie na pierwsze
ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia.
3) Ochroną ubezpieczeniową objęty zostaje stacjonarny sprzęt elektroniczny nalężący do Zamawiającego oraz należący
do osób trzecich użytkowany przez Zamawiającego na podstawie stosownych umów.
4) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 500.000,-PLN.
5) Franszyza redukcyjna – 15 % nie mniej niż 100,-PLN.
6) (Klauzula dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).
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13. Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Z zachowaniem pozostałych nie
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeń losowych wymieniony w § 4 Pkt I ust 1 zostaje rozszerzony na wszystkie ryzyka i przyjmuje brzmienie: Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia
powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną, z zastrzeżeniem
i uwzględnieniem pozostałych postanowień Umowy.
1) Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, z wyłączeniem szkód
wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego.
2) O ile w OWU danego Wykonawcy funkcjonują następujące wyłączenia odpowiedzialności, to w ramach niniejszych
warunków nie mają one zastosowania:
a) ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z awarii urządzeń i instalacji wodno –
kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania,
b) ograniczenia odpowiedzialności z tytułu awarii urządzeń lub instalacji tryskaczowych oraz samoczynnego
otworzenia się główek tryskaczowych z innych przyczyn jak pożar - nie dotyczy testów,
c) ograniczenia ochrony dla ryzyka powodzi uzależnione od lokalizacji mienia (obszary bezpośrednio zagrożone
powodzią), jak również od historycznego występowania szkód z tego tytułu (liczba szkód powodziowych na
danym terenie),
d) ograniczenia dotyczące szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu lądowego w ogrodzenia, bramy, budynki
i budowle,
e) obowiązek ubezpieczającego dotyczący zamykania głównego zaworu w budynku lub lokalu, który nie jest
użytkowany lub nie czynny dłużej niż 3 dni,
f) karencje – czasowe wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za dane ryzyko.
3) (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).

Dział Zamówień Publicznych
15. Klauzula katastrofy budowlanej – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia ustala się, że Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe
wskutek katastrofy budowlanej, za którą uważa się szkody wynikłe z niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu
budowlanego lub jego części w rozumieniu Prawa budowlanego. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż
1.000,-PLN. Limit odpowiedzialności: 1.000.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
(Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).

17. Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej. Ustanawia się
odpowiedzialność Wykonawcy za szkody z tytułu wykonywania władzy publicznej w szczególności wynikłe z bezprawnego
działania lub zaniechania, będącego skutkiem wykonywania władzy publicznej w oparciu o art. 417, 417¹ oraz 417² Kodeksu
Cywilnego.
1) Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają:
a) czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy, nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową.
b) szkoda – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody
polegające na powstaniu czystej straty finansowej również czysta strata finansowa.
c) wykonywanie władzy publicznej - działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego o charakterze władczym,
porządkowym lub organizacyjnym, mieszczące się w kompetencjach Zamawiającego.
d) wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie mogące być przyczyną roszczeń odszkodowawczych polegające na
działaniu lub zaniechaniu Ubezpieczonego/Ubezpieczającego , np.:
 działaniu lub zaniechaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej
wykonywanej z mocy prawa lub przy wykonywaniu zadań zleconych na podstawie stosownych porozumień,
 w zakresie realizacji zadań własnych określonych przez ustawy i inne akty prawne jako działania
obowiązkowe,
 w zakresie realizacji zadań zleconych odrębnymi ustawami lub aktami prawa albo ich realizacji na podstawie
porozumień zawieranych z organami tej administracji,
 w zakresie zgodnego z prawem działania związanego z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli przemawiają
za tym dozwolone przez prawo względy słuszności.
2) Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej: Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować zdarzenia/wypadki,
które miały miejsce w okresie ubezpieczenia i zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. Za wypadek
ubezpieczeniowy przyjmuje się zdarzenie, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia, powodujące w konsekwencji
szkodę na osobie, szkodę rzeczową lub majątkową w postaci czystej straty finansowej.
3) Zakres przedmiotowy: Ustanawia się odpowiedzialność Wykonawcy ograniczoną do ustalonego limitu za szkody
majątkowe w postaci czystej straty finansowej powstałe na skutek m/in:
a) działania lub zaniechania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej wykonywanej
z mocy prawa lub przy wykonywaniu zadań zleconych na podstawie stosownych porozumień,
b) realizacji zadań własnych określonych przez ustawy jako działania obowiązkowe,
c) realizacji zadań zleconych odrębnymi ustawami albo ich realizacji na podstawie porozumień zawieranych
z organami tej administracji, a także z zakresu organizacji i przeprowadzania wyborów powszechnych,
referendów,
d) zgodnego z prawem działania związanego z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli przemawiają za tym
dozwolone przez prawo względy słuszności,
4) Odpowiedzialność Wykonawcy nie jest uzależniona od przypisania winy bezpośredniemu sprawcy szkody.
Wykonawca nie jest wolny od odpowiedzialności także w przypadku, gdy nie można ustalić bezpośredniego sprawcy
szkody lub gdy bezpośrednim sprawcą szkody jest organ kolegialny.
5) Wartość szkody
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16. Klauzula renowacji księgozbiorów:
1) Wykonawca pokrywa do ustalonego limitu koszty poniesione celem przywrócenia uszkodzonego wskutek zdarzeń
objętych zakresem ochrony ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych księgozbioru do stanu sprzed szkody
(np. zwrot kosztów osuszenia uszkodzonych ksiąg). Klauzula niniejsza obejmuje ochroną koszty poniesione na
renowację uszkodzonych księgozbiorów, znajdujących się we własnych, wynajmowanych lub dzierżawionych
budynkach lub pomieszczeniach, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność,
2) Limit odpowiedzialności – 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu danego dwunastomiesięcznego
okresu ubezpieczenia,
3) Franszyza integralna – 500,-PLN;
(Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).

Dział Zamówień Publicznych

6)

7)

8)
9)

a) jeżeli o wielkości odszkodowania i/lub zadośćuczynienia orzekł sąd w prawomocnym wyroku lub organ
administracji publicznej w ostatecznej decyzji administracyjnej, Wykonawca wypłaci odszkodowanie
powiększone o obciążające Ubezpieczonego koszty postępowania,
b) do kosztów postępowania dolicza się koszty zastępstwa procesowego lub pomocy prawnej, w ramach sumy
gwarancyjnej,
c) jeżeli poszkodowany nie wystąpił do sądu powszechnego lub organu administracji publicznej o przyznanie
odszkodowania lub/i zadośćuczynienia, wartość szkody jest określana przez Wykonawcę zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w granicach roszczenia poszkodowanego pod warunkiem, że określenie
wielkości szkody nie jest uzależnione od orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej,
d) podlimit odpowiedzialności Wykonawcy na koszty postępowania sądowego lub administracyjnego (określone
w lit. a) oraz koszty zastępstwa procesowego lub pomocy prawnej (określone w lit. b) wynosi 30.000,-PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Wypłata odszkodowania
a) w przypadku określonym w pkt a) rozdziału „Wartość szkody”, Wykonawca wypłaci odszkodowanie w terminie
14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub decyzji o organu administracji publicznej,
b) jeżeli roszczenie poszkodowanego oraz zebrane w toku postępowania likwidacyjnego informacje i dokumenty
pozwalają na ustalenie rozmiarów i przyczyn powstania szkody, nie czekając na zakończenie się postępowania
sądowego lub administracyjnego, Wykonawca wypłaci odszkodowanie w terminie ustalonym w pkt c)
z uwzględnieniem pkt d) i e) Powyższe postanowienia odnoszą się per analogiam do bezspornej części
odszkodowania,
c) w przypadku określonym w pkt c) rozdziału „Wartość szkody”, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie
30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody,
d) jeżeli wyjaśnienie okoliczności powstania szkody, niezbędne do przyznania i ustalenia wielkości odszkodowania,
napotyka istotne utrudnienia, Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o ich przyczynach i planowanym
terminie zakończenia postępowania likwidacyjnego,
e) w przypadku określonym w pkt d), wypłata odszkodowania nastąpi w ciągu 14 dni od wyjaśnienia wszystkich
niezbędnych okoliczności, nie później niż w ciągu 90 dni od przyjęcia zgłoszenia szkody.
Wykonawca nie będzie odpowiadał za szkody:
a) majątkowe w postaci czystej straty finansowej, których wielkość nie przekracza 500,-PLN (franszyza integralna),
b) wyrządzone umyślnie,
c) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem,
d) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności,
e) powstałe w wyniku niewypłacalności,
f) wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
g) wynikłe z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji,
za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania”
Limit odpowiedzialności wynosi 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
W odniesieniu do szkód powstałych z tytułu wykonywania władzy publicznej franszyza redukcyjna wynosi 5 %
szkody, nie więcej niż 5.000,-PLN.
(Klauzula dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej).
§ 4.
Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu.

Zakres ubezpieczenia: pełny, tj. pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch, huragan, powódź, spływ
wód po zboczach, opady atmosferyczne (w tym będące następstwem obfitych opadów śniegu, gradu, powodujących
uszkodzenie konstrukcji budynku, w szczególności od ciężaru śniegu i gradu oraz szkody wskutek topnienia śniegu), mrozu
(w tym pękanie rur ułożonych wewnątrz i na zewnątrz budynku), osunięcia i zapadania się ziemi, lawiny, następstwa szkód
wodociągowych, dym, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzewa lub jego części a także szkody powstałe
wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowywania i innych mogących powstać w związku z przeprowadzaniem akcji
ratowniczych, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. Odpowiedzialnością
Wykonawcy objęte są także szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku
zdarzeń objętych umową ubezpieczenia.
1. Franszyza redukcyjna na zdarzenia pożarowe: 500,00 PLN; pozostałe zdarzenia: 200,00 PLN (franszyza redukcyjna nie
dotyczy ubezpieczenia mienia pracowniczego oraz gotówki).
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I Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych:

Dział Zamówień Publicznych
2.

Niskocenne składniki majątku: wszelkie mienie ruchome wykorzystywane do prowadzenia działalności, które nie stanowi
środków obrotowych ani środków trwałych w rozumieniu obowiązujących przepisów o rachunkowości (w szczególności:
księgozbiory niskocenne, materiały eksploatacyjne i biurowe, materiały wykorzystywane do badań i doświadczeń np.
odczynniki chemiczne, środki toaletowe i piorące, materiały budowlane będące na składzie magazynowym np. farby,
lakiery itp.).
3. Środki trwałe:
1) System ubezpieczenia: na sumy stałe (dotyczy budynków, budowli i środków trwałych), pierwsze ryzyko (dotyczy
mienia amortyzowanego jednorazowo i niskocennych składników majątku),
2) Sposób wyznaczenia sumy ubezpieczenia:
a) budynki i budowle, wg wartości zgłoszonej do ubezpieczenia, tj.: według wartości księgowej brutto
(początkowej), odtworzeniowej lub według operatu szacunkowego
b) pozostałe środki trwałe (bez sprzętu elektronicznego przenośnego ubezpieczanego na bazie ubezpieczenia od
szkód materialnych – all risk), wg wartości brutto (początkowej),
c) mienie amortyzowane jednorazowo (pierwsze ryzyko)
d) niskocenne składniki majątku (pierwsze ryzyko),
3) Sumy ubezpieczenia:
a) Budynki 352.026.381,14 PLN
b) budowle: 7.044.002,41 PLN,
c) pozostałe środki trwałe (bez sprzętu elektronicznego przenośnego ubezpieczanego na bazie ubezpieczenia od
szkód materialnych – all risk): 35.307.102,44 PLN,
d) środki trwałe w ICBN: 52.536.518,81 PLN,
e) środki trwałe w Inżynierii Środowiska: 2.902.304,94 PLN,
f)
środki trwałe w Biotechnologii: 13.759.747,20 PLN,
g) środki trwałe w CTW: 684.649,51 PLN,
h) mienie amortyzowane jednorazowo i niskocenne składniki majątku (w tym księgozbiory niskocenne):
1.000.000,00 PLN.
4) Wypłata odszkodowania: według Klauzuli likwidacyjnej,
5) Ochroną ubezpieczeniową objęte są również środki trwałe nie należące do Zamawiającego, za które ponosi on
odpowiedzialność,
4.

Mienie pracownicze oraz studenckie:
1)
2)
3)
4)
5)

System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko,
Suma ubezpieczenia: 100.000,00 PLN,
Suma ubezpieczenia na 1 osobę: 3.000,00 PLN,
Wartość ubezpieczenia: wartość nowa (odszkodowanie płatne w wartości odtworzeniowej),
Mienie osobiste to w szczególności: odzież, obuwie, rowery, motorowery, wózki inwalidzkie, przedmioty osobistego
użytku, aparaty fotograficzne, kalkulatory, tablety, laptopy itp. oraz własne narzędzia niezbędne do wykonywania
pracy, znajdujące się w miejscu wykonywania pracy, nauki, uczestnictwa w rozrywkach kulturalnych i innym
podległym Zamawiającemu - objętych ubezpieczeniem.

5.

Nakłady inwestycyjne:
1) System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko,
2) Nakłady inwestycyjne: wydatki poniesione na remonty kapitalne i adaptacyjne, a także na wykończenie wnętrz
budynków lub lokali (własnych i będących w użytkowaniu Zamawiającego),
3) Suma ubezpieczenia: 500.000,-PLN
6. Środki obrotowe:
1) System ubezpieczenia: na sumy stałe według wartości zakupu lub wytworzenia
2) Suma ubezpieczenia: 100.000,-PLN
7. Gotówka:
1) System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko,
2) Suma ubezpieczenia: 10.000,00 PLN,
3) Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie punkty kasowe (punkty poboru gotówki) jednostek Zamawiającego.

1.

Założenia wspólne:
1) Zakres ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko,
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II Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu.
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2)

2.

3.

Ubezpieczenia
od
kradzieży
z
włamaniem
i
rabunku;
franszyza
redukcyjna:
200,00 PLN (nie dotyczy ubezpieczenia gotówki),
3) Suma ubezpieczenia podana jest łącznie na wszystkie placówki,
Środki trwałe (w tym urządzenia i wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku; bez sprzętu elektronicznego
przenośnego ubezpieczanego na bazie ubezpieczenia od szkód materialnych – all risk):
1) Suma ubezpieczenia: 300.000,00 PLN,
2) Ochroną ubezpieczeniową objęte są również środki nie należące do Zamawiającego, za które ponosi on
odpowiedzialność.
Gotówka:
1) Suma ubezpieczenia dla kradzieży z włamaniem: 10.000,00 PLN,
2) Suma ubezpieczenia dla rabunku w lokalu: 10.000,00 PLN,
3) Suma ubezpieczenia dla rabunku w transporcie: 50.000,00 PLN,
4) Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie punkty kasowe (punkty poboru gotówki) jednostek Uniwersytetu.
5) Limit odpowiedzialności na zdarzenia kradzieży z włamaniem w przypadku gotówki przechowywanej w kasecie
stalowej nie przymocowanej do podłoża np. w szufladzie biurka: 10 000,-PLN.

III Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, pęknięcia, zarysowania (szyby okienne, gabloty itp.).
1. Przedmiot ubezpieczenia: szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia, pęknięcia, zarysowania (szyby okienne, gabloty
itp.).
2. Suma ubezpieczenia: 30.000,00 PLN.
3. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia.
4. Wypłata odszkodowania: wartość nowa (odszkodowanie płatne w wartości odtworzeniowej).
5. Zakresem ubezpieczenia objęte są również: koszty demontażu, montażu, transportu oraz koszty ustawienia i rozebrania
rusztowań. Sublimit na powyższe koszty: 5.000,-PLN w danym rocznym okresie ubezpieczenia.

1.

2.

3.

4.

5.

Założenia wspólne:
1) Przedmiot ubezpieczenia:
a) sprzęt elektroniczny przenośny nie starszy niż 5 lat,
b) koszty odtworzenia danych i nośniki danych
2) Franszyza redukcyjna – 10 %, nie mniej niż 300,00 PLN (dotyczy sprzętu elektronicznego przenośnego); 10% nie
mniej niż 500,00 PLN (dotyczy danych i oprogramowania)
3) System ubezpieczenia: na sumy stałe (sprzęt elektroniczny), pierwsze ryzyko (odtworzenie danych
i oprogramowania)
4) Ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt elektroniczny (przenośny) osób trzecich będący w użytkowaniu
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie odpowiednich umów,
5) Miejsce ubezpieczenia – cały świat.
Suma ubezpieczenia:
1) Sprzęt elektroniczny przenośny: 2.873.540,33 PLN; według sum stałych i wartości księgowej brutto,
2) Oprogramowanie, koszty odtworzenia danych i nośniki danych: 100.000,00 PLN; na pierwsze ryzyko do wartości
odtworzeniowej.
Likwidacja szkód:
a) w przypadku szkody częściowej, odszkodowanie winno uwzględniać faktycznie poniesione koszty naprawy
obejmujące wartość zakupu nowych części i materiałów wraz z kosztami robocizny z uwzględnieniem kosztów
transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności. W przypadku
niemożności naprawy sprzętu, lub gdy ubezpieczony sprzęt nie będzie wymieniany, szkoda częściowa traktowana
jest jako szkoda całkowita,
b) w przypadku szkody całkowitej, odszkodowanie wypłacane będzie do wartości początkowej (brutto) lub pokrywać
będzie koszty poniesione w celu zakupu nowego przedmiotu funkcjonalnie odpowiadającego utraconemu,
analogicznego rodzaju i jakości, z uwzględnieniem kosztów demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych
i innych tego typu należności.
Zakres ubezpieczenia: all risks; w szczególności ubezpieczyciel odpowiada za szkody w ubezpieczonym sprzęcie
elektronicznym jeżeli:
1) Utrata bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu nastąpiły z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku
nieprzewidzianego wypadku uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji,
2) Utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku.
Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się w szczególności szkody wynikłe w następstwie:
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IV Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – all risks.

Dział Zamówień Publicznych

6.

1) Działania człowieka, a mianowicie:
a) niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji,
błędu operatora itp.,
b) świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie, pracowników i współpracowników Zamawiającego
(dewastacja),
c) kradzieży z włamaniem i rabunku: ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek
kradzieży z włamaniem z pojazdu, lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem,
2) Ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego
rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia piorunu bezpośrednio i pośrednio na przedmiot ubezpieczenia, upadku pojazdu
powietrznego oraz w akcji ratunkowej (gaszenia, burzenia, oczyszczenia zgliszcz),
3) Wody tj. zalania wodą z urządzeń wodnokanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, a także
czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp.,
4) Wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi,
5) Wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego
lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i powstałych w związku z pośrednim
i bezpośrednim uderzeniem piorunu.
Zakres ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i zewnętrznych nośników danych
1) Dane, w tym oprogramowanie powinny być objęte ochroną od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w miejscu
ubezpieczenia, w archiwum i transporcie pomiędzy miejscem ubezpieczenia a archiwum.
2) Wykonawca pokrywa co najmniej koszty:
a) automatycznego wprowadzenia danych lub programów z archiwum danych,
b) automatycznego lub ręcznego wprowadzenia danych i programów z oryginalnych programów, lub dokumentów
Zamawiającego,
c) odtworzenia lub wprowadzenia systemów lub standardowych programów,
d) odtworzenia zniszczonych nośników danych w skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową

1. Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom
trzecim powstałe w związku z prowadzoną działalnością (w szczególności działalnością z zakresu komercjalizacji wyników
badań naukowych i prac rozwojowych) lub posiadanym, użytkowanym i zarządzanym mieniem, które w myśl przepisów
prawa Zamawiający zobowiązany jest naprawić przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa), uszkodzenia, utraty lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa) a także szkody majątkowej w postaci czystej straty
finansowej (odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa)
będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną
zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń – suma gwarancyjna 1.000.000,-PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w ciągu danego dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia.
2. Przedmiot działalności Zamawiającego objęty ochroną ubezpieczeniową:
1) prowadzenie działalności oświatowej, dydaktycznej, naukowej, badawczej i socjalnej,
2) prowadzenie jednostek oświatowych, kulturalnych i socjalnych np.: Samorząd Uczelniany, kluby studenckie,
studenckie zespoły artystyczne, domy studenckie, hotele studenta zaocznego i asystenta, domy wczasowe itp.,
3) prowadzenie działalności przez inne jednostki uczelniane np. funkcjonowanie stołówek uczelnianych, sal
gimnastycznych, parkingów,
4) organizowanie wycieczek, obozów, praktyk, seminariów, spotkań sportowych, imprez okolicznościowych
i rozrywkowych,
5) organizowanie imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), (nie dotyczy imprez masowych odpłatnych, wobec których stosowane
jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych Rozporządzenia
Ministra Finansów 11 marca 2010 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 54, poz. 323).
3. Ubezpieczenie obejmuje również:
1) Szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich użytkowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem – sublimit 50.000,PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
2) Szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Zamawiającego (w tym mienie studenckie
w akademikach oraz odpowiedzialność cywilna najemcy) – sublimit 100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia,
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V Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Dział Zamówień Publicznych
Szkody w mieniu, z którego Zamawiający korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej
formy prawnej (dotyczy nieruchomości i ruchomości) – sublimit 200.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia,
4) Szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych związanych z prowadzeniem stołówek i obiektów sportowych
(np. sale gimnastyczne) – sublimit 50.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia;
pod warunkiem zachowania zasad sanitarnych wynikających z przepisów prawa,
5) Włączenie odpowiedzialności z tytułu administrowania i posiadania budynków, dróg i chodników; w szczególności
szkody związane utrzymaniem budynków (części zewnętrzne budynków, korytarze, schody, okna itp.), szkody
związane z utrzymaniem chodników, deptaków, jezdni, terenów zielonych i drzewostanu,
6) Szkody wynikłe z utrzymania dróg, chodników, powierzchni dachowych w okresie zimowym w szczególności szkody
spowodowane zaleganiem lub osuwaniem śniegu i lodu – sublimit 100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia,
7) Włączenie szkód powstałych wskutek błędnie przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów – sublimit
100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia; warunkiem wystąpienia
odpowiedzialności Wykonawcy jest przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów pod nadzorem osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przez te osoby,
8) Włączenie szkód studenckich i pracowniczych, tj. gdy osobą poszkodowaną (osobą trzecią) jest student lub
pracownik Zamawiającego,
9) Włączenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, (niezależnie od formy
zatrudnienia), sublimit 200.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
10) Włączenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody rzeczowe w mieniu należącym do pracowników
Zamawiającego, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, sublimit 200.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia,
11) Szkody powstałych w pojazdach osób trzecich parkowanych na terenie użytkowanym przez Zamawiającego,
parkingach lub przyległych miejscach parkingowych, z wyłączeniem ryzyka utraty pojazdu, sublimit 200.000,-PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
12) Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone najemcom,
13) Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania (OC kontrakt), sublimit 300.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia,
14) Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem usług specjalistycznych. Ustanawia
się odpowiedzialność Wykonawcy za szkody z tytułu wykonywania usług specjalistycznych np. szkoleń, kursów,
badań na zlecenie, ekspertyz, opinii lub usług laboratoryjnych itp. z wyłączeniem badań objętych systemem
ubezpieczeń obowiązkowych, podlimit 100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia,
15) Włączenie odpowiedzialności cywilnej za czyste straty finansowe, sublimit 200.000,-PLN na jedno i wszystkie
darzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
16) Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych przez
nauczycieli akademickich i innych osób nie posiadających statusu pracownika KUL, a prowadzących czynności
wykonywane w ramach szkolenia studentów,
17) Szkody wyrządzone podczas podróży służbowych na terenie RP i poza granicami RP
18) Szkody powstałe wskutek awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych
i centralnego ogrzewania, uszkodzenia rynien, rur spustowych, przeniesienia ognia,
19) Szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdów mechanicznych np. wolnobieżne, specjalistyczne, wózki widłowe, kosiarki, traktorki itp.–
sublimit 100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
4. Franszyza redukcyjna:
1) W odniesieniu do szkód osobowych franszyza zostaje zniesiona za wyjątkiem szkód z tytułu tzw. OC pracodawcy,
gdzie wypłata odszkodowania pomniejszana jest o wysokość kwoty świadczenia przysługującego poszkodowanemu z
tytułu wypadku przy pracy na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.
2) W odniesieniu do pozostałych szkód zastosowanie mają wyłącznie franszyzy redukcyjne, określone poniżej:
a) w odniesieniu do czystych strat finansowych: 10 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 1.000,-PLN,
b) w odniesieniu do szkód poza RP – 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 2.000,-PLN,
c) w odniesieniu do pozostałych szkód rzeczowych: 200,-PLN
5. Sublimity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w ramach
sumy gwarancyjnej. Po wypłacie odszkodowania suma gwarancyjna zmniejsza się o kwotę wypłaconego odszkodowania. Za
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zgodą Wykonawcy Zamawiający może uzupełnić sumę gwarancyjną lub podnieść sublimit opłacając dodatkową składkę.
Wypłaty dotyczące szkód z zakresu nieograniczonego sublimitami nie powodują redukcji sublimitów. Wypłaty dotyczące
szkód z zakresów ograniczonych sublimitami powodują redukcję sublimitów i ogólnej sumy gwarancyjnej.
6. Odrębne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studenckiej poradni prawnej;
1) Suma gwarancyjna: 25.000,-USD.
2) Poradnia udziela bezpłatnych porad (działalność non-profit) dla osób o mniejszych zasobach finansowych. Opinie
prawne konstruowane są przez studentów Wydziału Prawa KUL i opiniowane przez pracowników Wydziału Prawa
KUL ze stopniem minimum doktora lub tych, którzy posiadają aplikację: sędziowską, adwokacką lub radcowską.
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ZADANIE 2: UBEZPIECZENIA KL, NNW i BAGAŻU

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II: kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu podróżnego pracowników
i studentów w czasie służbowych podróży zagranicznych, na zasadach i według założeń zawartych w poniższym programie
ubezpieczeniowym.
2. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY.
§ 1.
Założenia wspólne dla wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych.
1. Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń Wykonawcy, zwanych dalej
„OWU” znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego
poniżej, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w OWU z których wynika, iż
zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania.
2. Składki (ceny) za ubezpieczenia muszą uwzględniać w swej wartości wszelkie proponowane zniżki lub zwyżki.
3. Wyszczególnione sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT.
4. Wypłata odszkodowań nastąpi z uwzględnieniem podatku VAT.
5. Płatność składki zaliczkowej za roczny okres ubezpieczenia zostanie rozłożona na 4 równe raty kwartalne. Dokładny opis
systemu płatności składki został podany w art. 6 i 8 niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.
6. Trzyletni okres umowy zostaje podzielony na trzy roczne okresy, na które będą wystawiane roczne polisy ubezpieczeniowe.
a) pierwsza począwszy od 01 marca 2019 roku do 29 lutego 2020 r.
b) druga począwszy od 01 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 r.
c) trzecia począwszy od 01 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 r.
7. Przyjęte stawki ubezpieczeniowe stosowane będą na niezmienionym poziomie w trzyletnim okresie obowiązywania
umowy.
8. Ilekroć w Umowie Generalnej jest mowa o ogólnych warunkach ubezpieczenia, należy przez to rozumieć ogólne warunki
ubezpieczenia wydane przez Wykonawcę.
9. Ilekroć w Umowie Generalnej jest mowa o studentach, należy przez to rozumieć studentów, słuchaczy studiów
podyplomowych oraz uczestników studiów doktoranckich Zamawiającego.
10. Ilekroć w Umowie Generalnej jest mowa o nauczycielach akademickich, należy przez to rozumieć nauczycieli
akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym.
11. Ilekroć w Umowie Generalnej jest mowa o pracownikach, należy przez to rozumieć: osoby fizyczne zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; za pracownika uważa się także
osobę wykonującą prace lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
12. W odniesieniu do niniejszego przedmiotu zamówienia Zamawiający zlecił czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego
(w szczególności: marketing ubezpieczeniowy, czynności doradcze przy organizacji postępowania o zamówienie publiczne,
pośredniczenie w zawarciu umowy ubezpieczenia, pomoc i reprezentowanie w postępowaniach likwidacyjnych i inne) oraz
pomoc w obsłudze technicznej (w szczególności: pomoc w przygotowaniu i zbieraniu danych niezbędnych do zawarcia
i obsługi ubezpieczenia, pomoc w tworzeniu i prowadzeniu bazy danych, prowadzenie serwisu informacyjnego dla
Zamawiającego i inne) firmie brokerskiej Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu Przedstawicielstwo w Lublinie.
§ 2.
Rodzaje ubezpieczeń
1. Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) wszystkich pracowników i studentów Zamawiającego wynikłe w związku z:
nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem powstałym poza granicami RP w czasie służbowych podróży
zagranicznych.
2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wszystkich pracowników i studentów Zamawiającego
powstałych w okresie służbowej podróży zagranicznej powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć
ubezpieczonego.
3. Ubezpieczenie bagażu podróżnego (bagaż) wszystkich pracowników i studentów Zamawiającego w czasie służbowych
podróży zagranicznych.
§ 3.
Informacje ogólne dotyczące ryzyka ubezpieczeniowego
1. Charakter działalności pod względem ryzyka ubezpieczeniowego:
W związku z prowadzoną działalnością pracownicy i studenci Zamawiającego odbywają służbowe wyjazdy zagraniczne
(seminaria, wykłady, sympozja, krótkoterminowe i długoterminowe staże naukowe, kursy językowe i szkolenia zawodowe,
wyjazdy badawcze w terenie i laboratoriach, konferencje, międzynarodowe wymiany, projekty, targi i wyjazdy promocyjne
itp.), do następujących krajów z szacunkowym procentowym określeniem częstotliwości wyjazdów:
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kraje europejskie – stanowią ok. 93 % (80% kraje Unii Europejskiej) wszystkich wyjazdów,
USA i Kanada – stanowią ok. 3,0 % wszystkich wyjazdów,
pozostałe kraje amerykańskie (poza USA i Kanadą) – stanowią ok. 1 % wszystkich wyjazdów,
Chiny – stanowią ok. 1% wszystkich wyjazdów,
Pozostałe kraje azjatyckie – stanowią ok. 1,0 % wszystkich wyjazdów,
pozostałe kraje – stanowią ok. 1% wszystkich wyjazdów,
W ciągu roku przeciętnie wyjeżdża ok. 850 osób (w tym ok. 400 osób w Pakiecie I bez ryzyka zaostrzeń chorób
przewlekłych i ok. 450 osób w Pakiecie II z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o ryzyko zaostrzeń chorób
przewlekłych) ze średnią długością pobytu ok. 7 dni.
h)
Średnia ilość tzw. osobodni w ciągu roku wynosi ok. 6000 (w tym ok. 2900 osobodni w Pakiecie I bez ryzyka zaostrzeń
chorób przewlekłych i ok. 3100 osobodni w Pakiecie II z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o ryzyko zaostrzeń chorób
przewlekłych)
§ 4.
Osoby ubezpieczone
Pracownicy i studenci Zamawiającego wyjeżdżający lub przebywający poza granicami RP na zasadach:
1. Delegowania w podróż służbową przez Zamawiającego;
2. Skierowania za granicę przez Zamawiającego;
W przypadku wszystkich osób ubezpieczonych obowiązywać będzie imienny system ubezpieczenia według zasad
określonych w § 5, 6, 7 i 8.
§ 5.
Definicje
1. Ubezpieczony – wskazana w umowie ubezpieczenia osoba fizyczna, która jest objęta ochroną ubezpieczeniową.
2. Ubezpieczający – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (zwany dalej Zamawiającym), który deleguje w podróż
służbową swoich pracowników lub kieruje za granicę, studentów i uczestników studiów doktoranckich.
3. Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty pomocy medycznej udzielonej ubezpieczonemu
podczas podróży zagranicznej w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.
4. Nagłe zachorowanie - powstały w sposób nagły stan chorobowy zagrażający życiu albo zdrowiu osoby ubezpieczonej
wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.
5. Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony
niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo zmarł.
6. Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby ubezpieczonej spowodowane
nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem.
7. Leczenie ambulatoryjne – udzielenie pomocy lekarskiej w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwające nie dłużej niż 24
godziny.
8. Choroba przewlekła - choroba o długotrwałym przebiegu, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały
lub okresowy.
9. Zaostrzenie chorób przewlekłych - nagłe nasilenie objawów choroby przewlekłej o ostrym (burzliwym) przebiegu,
wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej.
10. Powikłania chorób przewlekłych - nagłe wystąpienie objawów chorobowych ze strony tego samego lub innego narządu
lub układu pozostające w bezpośrednim związku z chorobą przewlekłą i wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy
lekarskiej.
11. Wyczynowe uprawianie sportu: aktywność fizyczna uprawiana w ramach klubów lub organizacji sportowych mająca na
celu osiągnięcie (w drodze rywalizacji) jak najlepszych wyników albo w celach zarobkowych.
12. Praca za granicą - podjęcie przez ubezpieczonego za granicą czynności (prac umysłowych i fizycznych) w ramach
wykonywanych obowiązków lub czynności zleconych wchodzących w zakres czynności wyjazdu (podróży) służbowej itp.
które mogą zwiększyć ryzyko powstania szkody, między innymi takich jak:
1) prace związane z prowadzonymi badaniami i projektami naukowymi w różnych dziedzinach nauki,
2) uczestnictwo w międzynarodowych seminariach i sympozjach,
3) uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych,
4) praca w ramach zorganizowanych czynności wymiany międzynarodowej itp.,
5) inne podobne, zlecone wyjazdy służbowe,
6) prowadzenie zajęć dydaktycznych.
13. Bagaż podróżny - rzeczy osobiste należące do ubezpieczonego będące w jego posiadaniu podczas podróży zagranicznej.
14. Suma ubezpieczenia - określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy za
szkody powstałe w okresie ubezpieczenia; w odniesieniu do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przez sumę
ubezpieczenia rozumie się określoną w umowie ubezpieczenia kwotę będącą podstawą do ustalania wysokości świadczeń, do
których zobowiązuje się Wykonawca.
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15. Kradzież z włamaniem - dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczenia po uprzednim usunięciu siłą
zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza
oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju.
16. Rozbój - zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec ubezpieczonego albo
doprowadzeniu go do stanu nieprzytomności lub bezbronności.
17. Liczba osobodni - iloczyn dni objętych ochroną ubezpieczeniową i liczby osób ubezpieczonych.
18. Dokument ubezpieczenia - polisa, formularz zgłoszeniowy (Załącznik Nr 9), karta, certyfikat lub inny dokument
potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
§ 6.
Forma zawarcia ubezpieczenia i system rozliczenia składki ubezpieczeniowej
1. Strony Umowy (Wykonawca i Zamawiający) podpiszą Umowę Generalną KL, NNW i Bagażu, która będzie regulowała
istotne elementy ubezpieczenia m.in. takie jak: definicje, rodzaje ubezpieczeń, zakres ubezpieczenia, sumy i składki
ubezpieczeniowe itp. na trzy lata tj. od 01.03.2019 do 28.02.2022 roku.
2. W okresie trwania Umowy Generalnej KL, NNW i Bagażu Zamawiający akceptuje następujący system wystawiania
i rozliczania polis ubezpieczeniowych:
Systemy opłaty składki
Rozliczenie i składki ubezpieczeniowej za
wykorzystane osobodni odbywać będzie się w
okresach rocznych tj.,
a) w przypadku wykorzystania większej ilości
osobodni (na podstawie listy zgłoszeń –
Załącznik nr 9 do SIWZ) w danym rocznym
okresie obowiązywania polisy obrotowej niż
została opłacona składka, Zamawiający dopłaci
brakującą część składki, wg następującego
wyliczenia: składka obowiązująca za
wykorzystaną ilość osobodni w danym roku –
łączna opłacona składka roczna wynikająca z
polisy obrotowej,
b) w przypadku, gdy składka obowiązująca za
ilość osobodni wykorzystanych w danym roku
będzie niższa niż opłacona składka roczna
danej polisy obrotowej, nadwyżka (z
wyliczenia: opłacona składka roczna za daną
polisę ubezpieczeniową – składka należna za
wykorzystaną ilość osobodni z danej polisy
ubezpieczeniowej) opłaconej składki zostanie
zaliczona w poczet składki za kolejny roczny
okres ubezpieczeniowy lub zwrócona na konto
Zamawiającego. Ostateczne rozliczenie danej
polisy nastąpi w terminie do 60 dni po jej
wygaśnięciu w zależności od ilości osobodni
wykorzystanych.

Forma przekazywania
dokumentów ubezpieczeniowych
Na podstawie zgłoszenia (wniosku
ubezpieczeniowego) Wykonawca
wystawi
i
dostarczy
Zamawiającemu wymaganą ilość
rocznych
polis
obrotowych
(dotyczy Pakietów I i II).
Dodatkowo
Wykonawca
przekazywał
będzie
Zamawiającemu (o ile zajdzie taka
potrzeba) miesięczne faktury
zbiorcze (na dwa Pakiety) za
opłaconą składkę za faktycznie
wykorzystane osobodni w danym
miesiącu.

§ 7.
Pakiety ubezpieczeniowe.
W okresie trwania Umowy Generalnej KL, NNW i Bagażu obowiązywać będą następujące pakiety ubezpieczeń:
1. Pakiet I – bez ryzyka kosztów leczenia wynikłych z zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych; zakres terytorialny cały
świat (przewidywana ilość osobodni w rocznym okresie obowiązywania Umowy: 2900):
1). ubezpieczenie KL: suma ubezpieczenia 20000,-EURO,
2). ubezpieczenie NNW : suma ubezpieczenia 10000,-PLN,
3). ubezpieczenie bagażu : suma ubezpieczenia 1000,-PLN.
2. Pakiet II – z ryzykiem kosztów leczenia wynikłych z zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych; zakres terytorialny cały
świat (przewidywana ilość osobodni w rocznym okresie obowiązywania Umowy: 3100):
1). ubezpieczenie KL: suma ubezpieczenia 20000,-EURO,
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Rodzaje polis (dokumentów)
ubezpieczeniowych
Roczne (z okresem ochrony 365 dni) zbiorcze
polisy obrotowe do poszczególnych Pakietów
(dotyczy Pakietów I i II) na krótkoterminowe
lub długoterminowe wyjazdy indywidualne
lub zbiorowe. Polisy obrotowe opłacane
będą z uwzględnieniem zaliczkowej składki
rocznej (płatnej w czterech równych ratach
kwartalnych; pierwsza rata płatna z 14
dniowym terminem wpłaty) za ilość
osobodni do wykorzystania wskazaną w
danej polisie obrotowej. Do poszczególnych
polis obrotowych (w okresie jej ważności)
Zamawiający przesyłał będzie (celem
ewidencyjnym) e-mailem na wskazany przez
Wykonawcę adres e-mail zgłoszenia osób
obejmowanych ochroną ubezpieczeniową.
Zgłoszenia
odbywać
będą
się
z
wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego
– Załącznik Nr 9 do SIWZ.

2). ubezpieczenie NNW : suma ubezpieczenia 10000,-PLN,
3). ubezpieczenie bagażu : suma ubezpieczenia 1000,-PLN.
§ 8.
Składka ubezpieczeniowa
1. Wykonawca podaje cenę (składkę) w dwóch pakietach ubezpieczeniowych odrębnie za roczny okres trwania Umowy
Generalnej KL, NNW i Bagażu oraz składkę za jeden osobodzień, ściśle według części cenowej formularza Oferta
Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SIWZ) z uwzględnieniem przewidywanych ilości osobodni w każdym z dwóch pakietów
wymienionych w § 7.
2. W okresie obowiązywania Umowy Generalnej KL, NNW i Bagażu zawierane będą polisy ubezpieczeniowe z rozliczeniem
składki opisanym w § 6.
3. W trzyletnim okresie obowiązywania Umowy Generalnej KL, NNW i Bagażu będą obowiązywały ceny (składki) za jeden
osobodzień podane przez Wykonawcę w części cenowej formularza Oferta Wykonawcy – Załącznika nr 2 do SIWZ ) w PLN.
4. Płatność składki ubezpieczeniowej następować będzie w PLN, w terminach podanych w polisach.
§ 9.
Okres ochrony ubezpieczeniowej.
1. Odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży przez ubezpieczonego, nie wcześniej jednak
niż od dnia (godziny) wystawienia dokumentu ubezpieczenia.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy kończy się z chwilą zakończenia podróży przez ubezpieczonego, nie później jednak niż
z upływem dnia oznaczonego w dokumencie ubezpieczenia.
3. Początek podróży rozpoczyna się z chwilą opuszczenia miejsca zamieszkania przez ubezpieczonego, kończy się z chwilą
powrotu ubezpieczonego do mieszkania.
4. Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia KL rozpoczyna się z momentem przekroczenia granicy
Rzeczypospolitej przy wyjeździe i kończy się w momencie przekroczenia granicy przy powrocie do Rzeczypospolitej,
a w przypadku ubezpieczenia NNW i bagażu (odpowiednio) z chwilą opuszczenia mieszkania (powrotu) przez
ubezpieczonego.
5. Przedłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ubezpieczonego może nastąpić jedynie przed upływem
ważności polisy ubezpieczeniowej i wymaga wystawienia nowego dokumentu ubezpieczeniowego.
6. Jeżeli osoba, na rzecz której zawiera się ubezpieczenie przebywa za granicą, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po
upływie 5 dni od daty wystawienia dokumentu ubezpieczenia - nie dotyczy przedłużenia (kontynuacji) ochrony
ubezpieczeniowej.
§ 10.
Likwidacja szkód.
Proponowany termin zgłoszenia szkody – nie krócej niż w ciągu 14 dni po powrocie do kraju z zagranicy i nie wcześniej niż po
ustaniu przeszkód mogących uniemożliwić zgłoszenie szkody np. hospitalizacja itp.
Art. 3.
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA (KL) PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZAMAWIAJĄCEGO WYNIKŁE W ZWIĄZKU
Z NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM LUB NAGŁYM ZACHOROWANIEM POWSTAŁYM POZA GRANICAMI RP W CZASIE
SŁUZBOWYCH PODRÓŻY (DELEGACJI) ZAGRANICZNYCH.
§ 1.
Przedmiot ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia (KL) powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego
zachorowania powstałe w czasie służbowych podróży zagranicznych pracowników i studentów Zamawiającego .
§ 2.
Zakres ubezpieczenia.
1. Ubezpieczenie obejmuje pełny całodobowy zakres ubezpieczenia.
2. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia (koszty leczenia) objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w okresie ubezpieczenia
poza granicami RP.
3. Ubezpieczenie obejmuje ochroną również zdarzenia powstałe podczas wykonywania prac w ramach obowiązków
służbowych lub wynikających z zakresu wymiany międzynarodowej.
4. Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas wykonywania czynności związanych z charakterem
działalności grupy wyjeżdżających pracowników, studentów lub uczestników studiów doktoranckich np. Zespół Tańca,
grupa teatralna itp. (ubezpieczenie nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportu).
5. Ubezpieczenie obejmuje dodatkowo (Pakiet II) Koszty Leczenia wynikłe wskutek zaostrzenia lub pow ikłania choroby
przewlekłej.
6. Przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia nie będzie brany pod uwagę wiek ubezpieczonego.
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§ 3.
Rodzaje i wysokość świadczeń.
W ramach kosztów leczenia Wykonawca pokrywa następujące rodzaje świadczeń:
1. W ramach sumy ubezpieczenia:
1) konsultacje medyczne,
2) pobyt w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia z uwagi na wskazania życiowe albo
wskazania nagłe lub pilne nie można było odłożyć do czasu powrotu ubezpieczonego do kraju,
3) transport ubezpieczonego do RP:
a) jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego lub przewlekłego zachorowania
objętego zakresem ochrony wymaga transportu do RP, Wykonawca organizuje i pokrywa koszty transportu
ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania w RP albo placówki medycznej w RP. Transport do RP przysługuje
ubezpieczonemu wówczas, gdy z uwagi na jego stan zdrowia uprzedni przewidziany środek transportu nie może
być wykorzystany. Transport do miejsca zamieszkania w RP albo do placówki medycznej w RP dokonywany jest
po udzieleniu poszkodowanemu niezbędnej pomocy medycznej umożliwiającej kontynuowanie leczenia w RP,
b) odbywa się dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu,
c) o konieczności, możliwości i sposobie transportu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania w RP albo placówki
medycznej w RP decydują lekarze Wykonawcy po uprzednich konsultacjach z lekarzem prowadzącym leczenie
i w oparciu o dokumentację medyczną,
2. Do wysokości 50% sumy ubezpieczenia:
1) transport zwłok ubezpieczonego do RP: jeżeli ubezpieczony - wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego lub
przewlekłego zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową - zmarł podczas podróży zagranicznej, Wykonawca
organizuje i pokrywa koszty transportu zwłok do miejsca pogrzebu w RP, w tym koszty zakupu trumny maksymalnie
do równowartości 1000 EURO,
3. Do wysokości 10% sumy ubezpieczenia:
1) zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,
2) badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG,EKG,USG lub podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne do
rozpoznania lub leczenia choroby,
3) koszty naprawy lub zakupu okularów, protez i innych środków pomocniczych wspomagających narządy ruchu, jeżeli
ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem powodującym trwały uszczerbek na zdrowiu,
4) transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku,
5) transport ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest hospitalizowany
nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia - decyzja należy do kompetencji Wykonawcy,
6) transport do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia
ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z konwencjonalnych środków transportu lokalnego lub transport
medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego,
Art. 4.
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZAMAWIAJĄCEGO
POWSTAŁYCH W CZASIE SŁUŻBOWEJ PODRÓŻY (DELEGACJI) ZAGRANICZNEJ POWODUJĄCYCH TRWAŁY USZCZERBEK NA
ZDROWIU ALBO ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO.
§ 1.
Przedmiot ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub
rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.
§ 2.
Zakres ubezpieczenia.
1. Ubezpieczenie obejmuje pełny całodobowy zakres ubezpieczenia.
2. Ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju, jak i za granicą z tym, że świadczenia wypłacane są w kraju
i wyłącznie w złotych.
3. Przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia nie będzie brany pod uwagę charakter wykonywanej pracy i innych
czynności przez ubezpieczonego (z wyjątkiem wyczynowego uprawiania sportu) oraz jego wiek.
§ 3.
Rodzaje i wysokość świadczeń.
1. Świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego
wypadku objętego umową ubezpieczenia.
2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego umową
ubezpieczenia, przy czym jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu Wykonawca wypłaca świadczenie
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w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim
ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku.
3. Niezależnie od świadczeń objętych umową ubezpieczenia, Wykonawca zwraca ubezpieczonemu niezbędne
udokumentowane wydatki poniesione na przejazdy w RP do lekarzy wskazanych przez Wykonawcę, przy czym koszty dojazdu
innym środkiem transportu niż komunikacja publiczna refundowane są po zaakceptowaniu przez Wykonawcę zasadności
wyboru środka transportu.
4. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Wykonawca wypłaca pod warunkiem, że trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć nastąpiły w ciągu 12 miesięcy licząc od
daty wypadku objętego odpowiedzialnością.
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Art. 5.
UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO (BAGAŻ) PRACOWNIKÓW
I STUDENTÓW ZAMAWIAJĄCEGO W CZASIE
SŁUŻBOWYCH PODRÓŻY (DELEGACJI) ZAGRANICZNYCH.
§ 1.
Przedmiot ubezpieczenia.
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny ubezpieczonego w czasie jego służbowej podróży zagranicznej.
2. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż znajdujący się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego oraz bagaż, który
został:
1) powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego,
2) oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu,
3) pozostawiony w zamkniętym indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu (kolejowym, autobusowym,
lotniczym) lub w hotelu,
4) pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego pod warunkiem, że samochód
znajdował się na strzeżonym parkingu, co jest potwierdzone wystawieniem odpowiedniego dokumentu,
5) pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu zajmowanym przez ubezpieczonego w miejscu
zakwaterowania (z wyłączeniem namiotu).
§ 2.
Zakres ubezpieczenia.
1. Ubezpieczenie obejmuje ochroną bagaż podróżny od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek:
1) ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia piorunu, zapadania lub
osuwania się ziemi, eksplozji oraz upadku statku powietrznego,
2) zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego bagażu w czasie akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami losowymi
wymienionymi w pkt.1),
3) wypadku lub katastrofy środka komunikacji,
4) kradzieży z włamaniem,
5) rozboju,
6) zaginięcia w przypadku, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, któremu został powierzony
do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego.
2. Odszkodowanie wypłacane jest w kwocie odpowiadającej rzeczywistej wysokości szkody, nie więcej jednak niż do
wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia stanowiącej górną granicę odpowiedzialności.
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III.

ZADANIE 3: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

§ 2.
Klauzule dodatkowe (obligatoryjne).
1. Klauzula uznania sumy ubezpieczenia za wartość rynkową – Suma ubezpieczenia pojazdu jest równowartością wartości
fakturowej zakupu pojazdu nabytego jako fabrycznie nowy, o ile okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy. Wykonawca
w okresie do 6 miesięcy okresu eksploatacji uzna przyjętą w umowie ubezpieczenia sumę ubezpieczenia za wartość rynkową
pojazdu.
2. Klauzula zniesienia zasady proporcji – Wykonawca dopuszcza możliwość zadeklarowania przez Zamawiającego niższej
o nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartości rynkowej pojazdu w dniu zawarcia
ubezpieczenia. Fakt ten nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji.
3. Klauzula wysokości odszkodowania przy płatności ratalnej – Niezależnie od wysokości odszkodowania (odszkodowań),
wypłata odszkodowania nie jest uzależniona od wcześniejszego opłacenia składki nie wymaganej do dnia szkody zgodnie
z harmonogramem płatności, ani też Wykonawca nie może potrącić składki z odszkodowania.
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie: Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC), Zielona Karta (ZK), Auto Casco (AC), Assistance i Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów (NNW) na zasadach i według założeń zawartych w poniższym programie
ubezpieczeniowym.
2. PROGRAM UBEZPIECZENIOWY.
§ 1.
Założenia wspólne dla wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych.
1. 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 naszego Klienta. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż
zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania.
2. W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniżej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym
ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ bez możliwości stosowania wyłączeń bądź ograniczeń ochrony.
3. Oferta przedstawiona przez Wykonawcę musi odnosić się do wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych, zgodnie z treścią
niniejszej specyfikacji (oferta kompleksowa). Każda niezgodność oferty proponowanej przez Wykonawcę z programem
ubezpieczeniowym przedstawionym w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „Opisie przedmiotu
zamówienia”, spowoduje odrzucenie oferty.
4. Składki (ceny) za ubezpieczenia muszą uwzględniać w swej wartości wszelkie proponowane zniżki lub zwyżki.
5. Wyszczególnione sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT.
6. Wypłata odszkodowań nastąpi z uwzględnieniem podatku VAT po przedstawieniu rachunku lub faktury VAT do wglądu.
7. Płatność składki za roczny okres ubezpieczenia zostanie rozłożona na 4 równe raty kwartalne. W przypadku ubezpieczeń
krótkoterminowych płatność składki jednorazowo z zastosowaniem systemu pro – rata za wykorzystaną ilość dni z wyliczenia
według wzoru: ilość dni wykorzystanych / 365 x składka roczna.
8. Trzyletni okres umowy zostaje podzielony na trzy roczne okresy, na które będą wystawiane roczne polisy ubezpieczeniowe.
a) pierwszy począwszy od 01 marca 2019 roku do 29 lutego 2020 r.
b) drugi począwszy od 01 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 r.
c) trzeci począwszy od 01 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 r.
9. Franszyza redukcyjna i udział własny zniesione.
10. Przyjęte stawki ubezpieczeniowe stosowane będą — w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej do doubezpieczenia
nowo - zakupionych pojazdów oraz do ubezpieczeń krótkoterminowych.
11. W odniesieniu do niniejszego przedmiotu zamówienia Zamawiający zlecił czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego
(w szczególności: marketing ubezpieczeniowy, czynności doradcze przy organizacji postępowania o zamówienie publiczne,
pośredniczenie w zawarciu umowy ubezpieczenia, pomoc i reprezentowanie w postępowaniach likwidacyjnych i inne) oraz
pomoc w obsłudze technicznej (w szczególności: pomoc w przygotowaniu i zbieraniu danych niezbędnych do zawarcia
i obsługi ubezpieczenia, pomoc w tworzeniu i prowadzeniu bazy danych, prowadzenie serwisu informacyjnego dla
Zamawiającego i inne) firmie brokerskiej Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu Przedstawicielstwo w Lublinie.
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4. Klauzula terminu likwidacji szkód - w przypadku zaistnienia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin
pojazdu w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w ww. terminie Zamawiający
ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu,
5. Klauzula likwidacji szkód spowodowanych przez osoby trzecie – Likwidacja szkód spowodowanych przez osoby trzecie
nastąpi z polisy auto casco bez oczekiwania na pokrycie szkody w ramach procedury regresowej.
6. Klauzula rozliczania szkód częściowych – Wypłata odszkodowania może być realizowana na rachunek Zamawiającego lub
na rachunek zakładu naprawczego. O Wyborze wariantu decyduje Zamawiający w trakcie procesu likwidacji szkody.
7. Klauzula likwidacji szkód kradzieżowych – W przypadku szkód kradzieżowych (pojazdu lub jego części) wypłata
odszkodowania nastąpi po ustaleniu wysokości szkody bez konieczności oczekiwania na zakończenie postępowania
prowadzonego przez organa ścigania. W przypadku gdy wyniki ww. postępowania nie potwierdzą odpowiedzialności
Wykonawcy, Zamawiający zwróci nienależnie wypłacone odszkodowanie. W przypadku odzyskania pojazdu lub jego części
Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego odszkodowania lub jego części, o ile nie została wcześniej podpisana
cesja praw.
8. Klauzula popełnienia wykroczenia drogowego – nie obowiązują ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje
odszkodowania w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie
pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle,
przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy, nieprzestrzeganie
znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się i postoju.
9. Klauzula reprezentantów — z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ubezpieczyciel jest wolny
od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej reprezentantów Zamawiającego. Dla celów
niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby wchodzące w skład Władz Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II. Dotyczy ubezpieczenia auto casco (AC).
10. Klauzula zgłaszania szkód — zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy ubezpieczenia auto casco,
z wyjątkiem zdarzeń polegających na kradzieży lub rabunku pojazdu.
11. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w razie
niedotrzymania przez Zamawiającego (w tym z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ) obowiązku powiadomienia
Wykonawcy o zaistniałym zdarzeniu losowym w określonym terminie, zapisane w umowie ubezpieczenia lub OWU skutki nie
zawiadomienia, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie miało wpływ na
ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy lub ustalenie wysokości odszkodowania.
12. Klauzula badań technicznych – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony
uzgodniły, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia AC za szkodę, gdy w momencie jej
powstania pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego, o ile w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje
wymóg dokonywania okresowych badań technicznych, z zastrzeżeniem, że szkoda wystąpiła nie później niż 30 dni od daty
wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego pojazdu, a jego stan techniczny nie miał wpływu na powstanie szkody.

§ 4.
Rodzaje i zakres ubezpieczeń.
I.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) za szkody powstałe w związku
z ruchem tych pojazdów na terenie RP i za granicą (dotyczy państw sygnatariuszy Jednolitego Porozumienia między
Biurami Narodowymi na zasadzie wzajemności) zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 392, z późniejszymi zmianami). Sumą gwarancyjną w ubezpieczeniu OC jest wartość (minimalna) określona
zgodnie z art. 36 ww. ustawy.
II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w krajach
należących do Systemu Zielonej Karty w związku z ruchem tych pojazdów – Zielona Karta (ZK). Sumą gwarancyjną
w ubezpieczeniu OC ważnym na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty (ZK) w odniesieniu do jednego
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§ 3.
Przedmiot ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia są ryzyka związane z pojazdami mechanicznymi oraz same pojazdy wraz
z wyposażeniem należące do Zamawiającego lub będące w jego posiadaniu lub użytkowaniu na podstawie umów leasingu,
dzierżawy czy użyczenia oraz nowo nabywane przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy na podstawie zgłoszenia do
ubezpieczenia. Wykaz pojazdów Zamawiającego przedstawia Załącznik Nr 8B do SIWZ - „Wykaz pojazdów”.
Rodzaj i zakres ochrony ubezpieczeniowej dla danego pojazdu zgodnie z Załącznikiem Nr 8B do SIWZ – Wykaz pojazdów”.

zdarzenia jest równowartość odpowiedzialności cywilnej posiadaczy lub kierowcy pojazdu mechanicznego, określonej
przez prawo miejsca zdarzenia, najwyżej jednak do wysokości minimalnych limitów ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, przewidzianych w przepisach prawnych państwa, na terytorium którego miało miejsce zdarzenie, objęte
ochroną ubezpieczeniową.
III. Ubezpieczenie auto casco
1. Zakres ubezpieczenia pełny, obejmujący między innymi szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu powstałe
w wyniku.:
a) zderzenie się pojazdów,
b) zderzenie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
c) uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie (w tym również włamanie),
d) pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
e) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
f) uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej,
g) kradzież lub rabunek pojazdu, jego części lub wyposażenia,
h) uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia.
2. Sumę ubezpieczenia pojazdu stanowi wartość rynkowa brutto, według katalogu Info – Expert z miesiąca zawarcia
ubezpieczenia.
3. Franszyza integralna w wysokości: 200,-PLN.
4. Franszyza redukcyjna i udział własny - zniesione.
5. Konsumpcja sumy ubezpieczenia nie ma zastosowania.
6. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej – samochody osobowe teren RP + Europa; pozostałe pojazdy teren RP.
7. Oględziny pojazdu przy przyjęciu do ubezpieczenia: Wykonawca odstępuje od dokonywania oględzin w następujących
przypadkach:
a) kontynuacji ubezpieczenia pojazdu w ramach ubezpieczenia auto casco u Wykonawcy bez jednego dnia przerwy
w okresie ubezpieczenia,
b) przeniesienia ubezpieczenia pojazdu w ramach ryzyka auto casco od innego Zakładu Ubezpieczeń do Wykonawcy bez
jednego dnia przerwy w okresie ubezpieczenia,
c) ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, nabytego od autoryzowanego dealera danej marki na terenie RP.
8. Wykonawca uznaje zabezpieczenia antykradzieżowe zamontowane w pojazdach za wystarczające o ile zabezpieczenia są
sprawne i zaopatrzone w nie pojazdy były w mijającym okresie ubezpieczone od ryzyka kradzieży w poprzednim Zakładzie
Ubezpieczeń.
9. W przypadku pojazdów nowo - nabywanych lub tych, które w mijającym okresie ubezpieczenia nie posiadały
ubezpieczenia auto casco w zakresie ryzyka kradzieży Wykonawca akceptuje następujące rodzaje zabezpieczeń
antykradzieżowych:
a) jedno sprawne zabezpieczenie antykradzieżowe w pojazdach osobowych o wartości do 75 000,-PLN,
b) dwa sprawne zabezpieczenia antykradzieżowe w pojazdach osobowych o wartości powyżej 75 000,-PLN do 150 000,PLN,
c) trzy sprawne zabezpieczenia antykradzieżowe w pojazdach osobowych o wartości powyżej 150 000,-PLN,
d) jedno sprawne zabezpieczenie antykradzieżowe w pojazdach innych niż osobowe.
10. Likwidacja szkód częściowych: wariant serwisowy (na podstawie faktury z zakładu naprawczego, weryfikowanej na bazie
Audatex z zastosowaniem oryginalnych części bez amortyzacji).
11. Szkoda całkowita: kradzież pojazdu lub szkoda dla której koszty naprawy wyliczone według cen nowych części
oryginalnych producenta pojazdu i wymiaru koniecznej robocizny wskazanych w programie Audatex oraz cen robocizny
w autoryzowanych przez producenta pojazdu zakładach naprawczych (wraz z podatkiem VAT) przekraczają 70% wartości
rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody.
12. Likwidacja szkód całkowitych:
a) bez pozostałości – ustalenie wysokości szkody w kwocie równej wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody,
a jeżeli okres eksploatacji pojazdu nie przekroczył 6 miesięcy od daty nabycia jako fabrycznie nowego, w wysokości
sumy ubezpieczenia przyjętej w wartości fakturowej brutto pojazdu z dnia zakupu (z podatkiem VAT),
b) przy której występują pozostałości – jak w pkt. a) z tym, że wypłata odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość
pozostałości (nieuszkodzonych bądź uszkodzonych w niewielkim stopniu i przedstawiających wartość użytkową
i majątkową części lub zespołów pojazdu, a także całego pojazdu w stanie uszkodzonym, które mogą być
przeznaczone do dalszego użytku lub sprzedaży; wartość pozostałości ustala się na podstawie aktualnych cen –
notowań rynkowych – obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy uwzględnieniu stopnia ich zużycia)
z zastosowaniem procedury ustalenia wartości pozostałości po szkodach całkowitych § 4 Ust. 1 pkt. 13.
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13. Procedura ustalenia wartości pozostałości po szkodach całkowitych. Zamawiający dopuszcza dwie równoważne opcje
ustalania wartości pozostałości po szkodzie do wyboru przez Wykonawcę (wybór jednej z dwóch Opcji nie wpłynie na
ocenę oferty):
Opcja I
a) W przypadku gdy Zamawiający nie będzie w stanie sprzedać pozostałości po szkodzie za kwotę ustaloną przez
Wykonawcę, niezwłocznie (nie później niż 30 dni od rozliczenia szkody) przekaże Wykonawcy wniosek o wystawienie
pozostałości na giełdę np. internetową,
b) W przypadku gdy za pośrednictwem giełdy na dane pozostałości złożono oferty kupna, zostaną one niezwłocznie
przekazane do Zamawiającego i wartość najwyższej zaoferowanej ceny będzie przyjęta do rozliczenia szkody jako
wartość rynkowa pozostałości,
c) W przypadku, gdyby najwyższa zaoferowana cena na giełdzie była niższa od ustalonej przez Wykonawcę wartości
danych pozostałości po szkodzie całkowitej, Wykonawca dopłaci występującą różnicę po otrzymaniu odpowiedniego
wniosku Zamawiającego.
d) W przypadku, gdyby najwyższa zaoferowana cena na giełdzie była wyższa od ustalonej przez Wykonawcę wartości
danych pozostałości po szkodzie całkowitej, Wykonawca wystąpi o zwrot występującej różnicy do Zamawiającego.
Opcja II:
Wykonawca w momencie dokonania wyceny pozostałości po szkodzie całkowitej przekaże Zamawiającemu ofertę ich
kupna według wartości określonej w wycenie.
14. Holowanie ubezpieczonego pojazdu po szkodzie - bez limitu kilometrów, limit kwotowy na jedno zdarzenie do 1500,-PLN
(na terenie RP) lub do 1000,-EURO (poza terenem RP).
15. Ochroną ubezpieczeniową (w ramach sumy ubezpieczenia) objęty jest sprzęt stanowiący wyposażenie dodatkowe
pojazdu np.: radioodtwarzacze, zestawy głośnomówiące itp. zainstalowane w pojazdach, których demontaż wymaga
użycia narzędzi lub przyrządów mechanicznych. Zmiana wyposażenia pojazdu, która nie powoduje zmiany wartości
pojazdu powyżej sumy ubezpieczenia nie wymaga zgłoszenia do Wykonawcy. Limitem odpowiedzialności w ubezpieczeniu
wyposażenia dodatkowego jest wartość rzeczywista wyposażenia, nie więcej jednak niż 20% wartości pojazdu przyjętej do
ubezpieczenia.
IV. Ubezpieczenie „Assistance”
1. Przedmiot ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z organizacją i udzieleniem przez Ubezpieczyciela natychmiastowej
pomocy technicznej, medycznej, a także informacyjnej obejmująca świadczenia, określone poniżej, udzielana
ubezpieczonym - kierowcy i pasażerom pojazdu - w związku z wypadkiem, awarią, kradzieżą, unieruchomieniem pojazdu
oraz urazem ciała, a także nagłym zachorowaniem kierowcy.
2. Zakres ubezpieczenia: Udzielenie natychmiastowej pomocy obejmuje minimum następujące świadczenia:
1) W przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu awarii lub wypadku (niezależnie od miejsca zdarzenia),
Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty naprawy na miejscu zdarzenia (z wyłączeniem kosztów części
zamiennych użytych do naprawy) albo organizuje i pokrywa koszty holowania do najbliższego punktu obsługi lub do
miejsca siedziby Ubezpieczającego, jeśli zdarzenie miało miejsce na terenie RP.
2) Jeżeli w następstwie zdarzenia (wypadek lub awaria) ubezpieczony pojazd jest unieruchomiony i gdy naprawa
pojazdu nie może odbyć się w tym samym dniu, w którym nastąpiło zdarzenie albo gdy pojazd został skradziony i nie
odzyskano pojazdu w dniu kradzieży, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa :
a) koszta wynajmu pojazdu zastępczego (o podobnych parametrach technicznych) na okres naprawy pojazdu
ubezpieczonego, nie dłużej jednak niż 7 dni na jedno zdarzenie lub koszty przejazdu do najbliższego hotelu oraz
zakwaterowania (noclegów) kierowcy i pasażerów pojazdu w hotelu - maksymalnie do momentu naprawienia lub
odzyskania pojazdu i nie dłużej niż przez 3 doby lub koszty przejazdu kierowcy i pasażerów innym środkiem
transportu do ich miejsc zamieszkania (do wyboru przez Ubezpieczonego),
b) koszty jednorazowego przejazdu właściciela po odbiór naprawionego albo odzyskanego po kradzieży pojazdu.
3) W przypadku, gdy kierowca doznał urazu ciała lub nagle zachorował, a żaden z pasażerów nie może kierować
pojazdem, Ubezpieczyciel zapewnia zmiennika kierowcy w celu powrotu pasażerów ubezpieczonym pojazdem do
miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu.
3. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej – zgodnie z Załącznikiem Nr 8B do SIWZ – „Wykaz pojazdów”.
4. Suma ubezpieczenia: Limity świadczeń w wysokości określonej w OWU Ubezpieczyciela.
V. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów
1. Przedmiot ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych
(w tym następstwa zawału serca i udaru mózgu występujących nagle i nie spowodowanych stanem chorobowym)
polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i powstałe w związku ruchem lub postojem pojazdów
mechanicznych, w szczególności podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu
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2.
3.

i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podróży koniecznej naprawy, a także podczas
załadunku i wyładunku pojazdu.
Suma ubezpieczenia: 10 000,-PLN na osobę.
Zakres terytorialny – RP i Europa samochody osobowe i teren RP pozostałe pojazdy.

Strona40

§ 5.
Zasady zawierania umów
1. Ubezpieczenie AUTO CASCO, Assistance, NNW, ZK
Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będzie świadczona od dnia
zgłoszenia do końca okresu zamówienia, z wyrównaniem okresu ubezpieczenia do końca każdego rocznego okresu
ubezpieczeniowego, tj. do dnia 29.02.2020, do dnia 28.02.2021 i do dnia 28.02.2022
2. Ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
1) Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będzie świadczona od
dnia zgłoszenia w pełnym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, z możliwością wyrównania okresu ubezpieczenia
do końca każdego rocznego okresu ubezpieczeniowego, tj. do dnia 29.02.2020, do dnia 28.02.2021 i do dnia
28.02.2021, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego wniosku o rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron
i wyrażeniem na to zgody przez Wykonawcę.
2) W przypadku wyrównania okresu ubezpieczenia za porozumieniem Stron składka należna za faktyczny okres
ochrony winna być naliczona, proporcjonalnie w stosunku do okresu rocznego, a różnica pomiędzy składką należną
i zapłaconą zostanie niezwłocznie zwrócona Zamawiającemu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia
1) Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub wzięte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia
będą objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej
umowy, najpóźniej z dniem rejestracji.
2) Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będzie następowało na
podstawie pisemnego wniosku, przesłanego przez brokera Mentor SA pocztą, fax-em albo mailem. Wniosek winien
zawierać dane niezbędne do identyfikacji pojazdu oraz (dla potrzeb ubezpieczenia AUTO CASCO) wartość, przebieg i
posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
……………………………………….…………….
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
OFERTA WYKONAWCY
Nazwa Wykonawcy*……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……....
Adres siedziby ……………………………………………………………………………..………………………….……………………………………………………………..…
Adres do korespondencji……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Nr tel. ......................................................................................, Nr faks ........................................................................................
E-mail: ................................................................................ http://www.…………………………........................................….................
NIP ............................................................................................., REGON ………………………………………………………………..…………….…
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...………….….
dla
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
1

INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA :
mikro przedsiębiorstwo
małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

duże przedsiębiorstwo

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego pn. Usługa ubezpieczenia mienia, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz
ubezpieczeń KL, NNW i bagażu na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
1. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami SIWZ oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia łącznie
za cenę: ………………………………………………………….……………………… zł
słownie:…………..………………………………………………………...……… złotych.
Na cenę oferty składa się suma składek za wszystkie rodzaje ubezpieczeń wymienionych poniżej w części cenowej niniejszego
formularza za trzyletni okres obowiązywania umowy.
2. Oświadczamy, iż ww. cena – składka, obejmuje wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania zamówienia
3. Oferujemy następujące Klauzule fakultatywne rozszerzające zakres ubezpieczenia (Wykonawca w wolne pole wpisuje
wartość „TAK” lub „NIE”. W przypadku wpisu „TAK” Zamawiający przyznaje punkty zgodnie z tabelą oceny opisaną
w kryteriach oceny ofert. W przypadku wpisu „NIE” Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie oferuje danej Klauzuli
fakultatywnej i przy ocenie oferty nie przyznaje punktów w zakresie ww. Klauzuli. Pozostawienie wolnego pola
(nieuzupełnienie tabeli) Zamawiający rozpatruje analogicznie do wpisu „NIE”):
Nazwa Klauzuli

Oferowane Klauzule
(Tak/Nie)

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyny i miejsca wycieku z instalacji wod / kan
Klauzula zewnętrznych elementów budynku
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie

1

Zaznaczyć właściwe.
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Klauzula zalania wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych
Klauzula odtworzenia dokumentacji
Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia
Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia dla drobnego przenośnego sprzętu
elektronicznego
Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów
Klauzula utraty wpływów z czynszu
Klauzula ubezpieczenia mienia Zamawiającego od szkód elektrycznych i awarii
Klauzula kosztów działalności
Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego
Klauzula katastrofy budowlanej
Klauzula renowacji księgozbiorów
Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy
publicznej

Część cenowa formularza (należy uzupełnić każdą komórkę w tabeli!)
Suma ubezpieczenia
(w złotych)

1

2

3

4

5

6

Ubezpieczenie

1
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
budynki i budowle
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
budynki i budowle
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
budynki i budowle
III roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki trwałe
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki trwałe
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki trwałe
III roczny okres ubezpieczenia

w rocznym okresie
ubezpieczenia
2

Składka
(w złotych)
w rocznym okresie
ubezpieczenia
4

359.070.383,55 zł

………%

………….. zł

412.930.941,08 zł

………%

………….. zł

474.870.582,24 zł

………%

………….. zł

35.307.102,44 zł

………%

………….. zł

40.603.167,81 zł

………%

………….. zł

46.693.642,98 zł

………%

………….. zł
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Lp.

Stawka
ubezpieczeniowa
(w % lub zł)
w rocznym okresie
ubezpieczenia
3
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Suma ubezpieczenia
(w złotych)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ubezpieczenie

1
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki trwałe w ICBN
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki trwałe w ICBN
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki trwałe w ICBN
III roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki trwałe w Inżynierii Środowiska
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki trwałe w Inżynierii Środowiska
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki trwałe w Inżynierii Środowiska
III roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki trwałe w Biotechnologii
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki trwałe w Biotechnologii
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki trwałe w Biotechnologii
III roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki trwałe w CTW
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki trwałe w CTW
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki trwałe w CTW
III roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
mienie amortyzowane jednorazowo i niskocenne (w
tym księgozbiory niskocenne)
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
mienie amortyzowane jednorazowo i niskocenne (w
tym księgozbiory niskocenne)
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
mienie amortyzowane jednorazowo i niskocenne (w
tym księgozbiory niskocenne)
III roczny okres ubezpieczenia

w rocznym okresie
ubezpieczenia
2

Składka
(w złotych)
w rocznym okresie
ubezpieczenia
4

52.536.518,81 zł

………%

………….. zł

52.536.518,81 zł

………%

………….. zł

52.536.518,81 zł

………%

………….. zł

2.902.304,94 zł

………%

………….. zł

2.902.304,94 zł

………%

………….. zł

2.902.304,94 zł

………%

………….. zł

13.759.747,20 zł

………%

………….. zł

13.759.747,20 zł

………%

………….. zł

13.759.747,20 zł

………%

………….. zł

684.649,51 zł

………%

………….. zł

684.649,51 zł

………%

………….. zł

684.649,51 zł

………%

………….. zł

1.000.000,00 zł

………%

………….. zł

1.000.000,00 zł

………%

………….. zł

1.000.000,00 zł

………%

………….. zł
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Lp.

Stawka
ubezpieczeniowa
(w % lub zł)
w rocznym okresie
ubezpieczenia
3

Dział Zamówień Publicznych
Suma ubezpieczenia
(w złotych)

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Ubezpieczenie

1
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
nakłady inwestycyjne
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
nakłady inwestycyjne
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
nakłady inwestycyjne
III roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki obrotowe
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki obrotowe
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
środki obrotowe
III roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
mienie pracownicze oraz studenckie
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
mienie pracownicze oraz studenckie
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
mienie pracownicze oraz studenckie
III roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
gotówka w kasie
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
gotówka w kasie
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych –
gotówka w kasie
III roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od kradzieży
z włamaniem i rabunku - środki trwałe (w tym
urządzenia i wyposażenie)
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od kradzieży
z włamaniem i rabunku - środki trwałe (w tym
urządzenia i wyposażenie)
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od kradzieży
z włamaniem i rabunku - środki trwałe (w tym
urządzenia i wyposażenie)
III roczny okres ubezpieczenia

w rocznym okresie
ubezpieczenia
2

Składka
(w złotych)
w rocznym okresie
ubezpieczenia
4

500.000,00 zł

………%

………….. zł

500.000,00 zł

………%

………….. zł

500.000,00 zł

………%

………….. zł

100.000,00 zł

………%

………….. zł

100.000,00 zł

………%

………….. zł

100.000,00 zł

………%

………….. zł

100.000,00 zł

………%

………….. zł

100.000,00 zł

………%

………….. zł

100.000,00 zł

………%

………….. zł

10.000,00 zł

………%

………….. zł

10.000,00 zł

………%

………….. zł

10.000,00 zł

………%

………….. zł

300.000,00 zł

………%

………….. zł

300.000,00 zł

………%

………….. zł

300.000,00 zł

………%

………….. zł
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Lp.

Stawka
ubezpieczeniowa
(w % lub zł)
w rocznym okresie
ubezpieczenia
3

Dział Zamówień Publicznych
Suma ubezpieczenia
(w złotych)
Lp.

Ubezpieczenie

1

w rocznym okresie
ubezpieczenia
2

Stawka
ubezpieczeniowa
(w % lub zł)
w rocznym okresie
ubezpieczenia
3

Składka
(w złotych)
w rocznym okresie
ubezpieczenia
4

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem gotówki
I roczny okres ubezpieczenia

10.000,00 zł

………%

………….. zł

38

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem gotówki
II roczny okres ubezpieczenia

10.000,00 zł

………%

………….. zł

39

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem gotówki
III roczny okres ubezpieczenia

10.000,00 zł

………%

………….. zł

40

Ubezpieczenie od rabunku w lokalu gotówki
I roczny okres ubezpieczenia

10.000,00 zł

………%

………….. zł

41

Ubezpieczenie od rabunku w lokalu gotówki
II roczny okres ubezpieczenia

10.000,00 zł

………%

………….. zł

42

Ubezpieczenie od rabunku w lokalu gotówki
III roczny okres ubezpieczenia

10.000,00 zł

………%

………….. zł

50.000,00 zł

………%

………….. zł

50.000,00 zł

………%

………….. zł

50.000,00 zł

………%

………….. zł

30.000,00 zł

………%

………… zł

30.000,00 zł

………%

………… zł

30.000,00 zł

………%

………… zł

2.873.540,33 zł

………%

…..…….. zł

3.304.571,38 zł

………%

…..…….. zł

3.800.257,09 zł

………%

…..…….. zł

100.000,00 zł

………%

……..….. zł

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Ubezpieczenie od rabunku
w transporcie gotówki
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od rabunku
w transporcie gotówki
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie od rabunku
w transporcie gotówki
III roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych
od stłuczenia
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych
od stłuczenia
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych
od stłuczenia
III roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
przenośnego od szkód materialnych
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
przenośnego od szkód materialnych
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
przenośnego od szkód materialnych
III roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie odtworzenia danych i nośniki danych
I roczny okres ubezpieczenia
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37

Dział Zamówień Publicznych
Suma ubezpieczenia
(w złotych)
Lp.

Ubezpieczenie

1

w rocznym okresie
ubezpieczenia
2

Stawka
ubezpieczeniowa
(w % lub zł)
w rocznym okresie
ubezpieczenia
3

Składka
(w złotych)
w rocznym okresie
ubezpieczenia
4

53

Ubezpieczenie odtworzenia danych i nośniki danych
II roczny okres ubezpieczenia

100.000,00 zł

………%

……..….. zł

54

Ubezpieczenie odtworzenia danych i nośniki danych
III roczny okres ubezpieczenia

100.000,00 zł

………%

……..….. zł

55

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
I roczny okres ubezpieczenia

1.000.000,00 zł

………% lub zł

……..….. zł

56

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
II roczny okres ubezpieczenia

1.000.000,00 zł

………% lub zł

……..….. zł

57

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
III roczny okres ubezpieczenia

1.000.000,00 zł

………% lub zł

……..….. zł

25.000,00 USD

……… %

……..….. zł

25.000,00 USD

……… %

……..….. zł

25.000,00 USD

……… %

……..….. zł

58

59

60

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
studenckiej poradni prawnej
I roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
studenckiej poradni prawnej
II roczny okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
studenckiej poradni prawnej
III roczny okres ubezpieczenia

suma minimalna
ustawowa
na pojazd
(6 pojazdów)
suma minimalna
ustawowa
na pojazd
(6 pojazdów)
suma minimalna
ustawowa
na pojazd
(6 pojazdów)

61

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mech.
I roczny okres ubezpieczenia

62

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mech.
II roczny okres ubezpieczenia

63

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mech.
III roczny okres ubezpieczenia

64

Ubezpieczenie auto-casco
I roczny okres ubezpieczenia

Łączna suma ubezp.:
390.000,00 zł
(5 pojazdów)

……… %
…………. zł
średnio na pojazd ( wartość dla 5 pojazdów )

65

Ubezpieczenie auto-casco
II roczny okres ubezpieczenia

Łączna suma ubezp.:
390.000,00 zł
(5 pojazdów)

……… %
…………. zł
średnio na pojazd ( wartość dla 5 pojazdów )

66

Ubezpieczenie auto-casco
III roczny okres ubezpieczenia

Łączna suma ubezp.:
390.000,00 zł
(5 pojazdów)

……… %
…………. zł
średnio na pojazd ( wartość dla 5 pojazdów )

67

Ubezpieczenie ZK
I roczny okres ubezpieczenia

…………. zł
……… zł
(liczba pojazdów x średnia
średnio na pojazd
cena )
…………. zł
……… zł
(liczba pojazdów x średnia
średnio na pojazd
cena )
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2 pojazdy

…………. zł
……… zł
(liczba pojazdów x średnia
średnio na pojazd
cena )

……… zł
…………. zł
średnio na pojazd (liczba pojazdów x średnia
cena)
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Lp.

Ubezpieczenie

1

w rocznym okresie
ubezpieczenia
2

Stawka
ubezpieczeniowa
(w % lub zł)
w rocznym okresie
ubezpieczenia
3

68

Ubezpieczenie ZK
II roczny okres ubezpieczenia

2 pojazdy

69

Ubezpieczenie ZK
III roczny okres ubezpieczenia

2 pojazdy

70

Ubezpieczenie assistance
I roczny okres ubezpieczenia

5 pojazdów

……… % lub zł
(za jeden pojazd)

71

Ubezpieczenie assistance
II roczny okres ubezpieczenia

5 pojazdów

……… % lub zł
(za jeden pojazd)

72

Ubezpieczenie assistance
III roczny okres ubezpieczenia

5 pojazdów

……… % lub zł
(za jeden pojazd)

73

Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów
I roczny okres ubezpieczenia

74

Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów
II roczny okres ubezpieczenia

75

Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów
III roczny okres ubezpieczenia

76

Ubezpieczenie KL + NNW + bagaż za granicą Pakiet I
(2900 osobodni)
I roczny okres ubezpieczenia

77

Ubezpieczenie KL + NNW + bagaż za granicą Pakiet I
(2900 osobodni)
II roczny okres ubezpieczenia

78

Ubezpieczenie KL + NNW + bagaż za granicą Pakiet I
(2900 osobodni)
III roczny okres ubezpieczenia

79

Ubezpieczenie KL+ NNW + bagaż za granicą
Pakiet II (3100 osobodni)
I roczny okres ubezpieczenia

10.000,00 zł na
miejsce
(6 pojazdów;
28 miejsc)
10.000,00 zł na
miejsce
(6 pojazdów;
28 miejsc)
10.000,00 zł na
miejsce
(6 pojazdów;
28 miejsc)
20.000,00 Euro – KL
10.000,00 zł – NNW
1.000,00 zł bagaż
na osobę
20.000,00 Euro – KL
10.000,00 zł – NNW
1.000,00 zł –bagaż
na osobę
20.000,00 Euro – KL
10.000,00 zł – NNW
1.000,00 zł –bagaż
na osobę
20.000,00 Euro – KL
10.000,00 zł – NNW
1.000,00 zł –bagaż
na osobę

Składka
(w złotych)
w rocznym okresie
ubezpieczenia
4

……… zł
…………. zł
średnio na pojazd (liczba pojazdów x średnia
cena)
……… zł
…………. zł
średnio na pojazd (liczba pojazdów x średnia
cena)
…………. zł
( wartość dla 5 pojazdów )
…………. zł
( wartość dla 5 pojazdów )
…………. zł
( wartość dla 5 pojazdów )

……… zł
na miejsce

…………..zł
( wartość dla 28 miejsc
w 6 pojazdach)

……… zł
na miejsce

…………..zł
( wartość dla 28 miejsc
w 6 pojazdach)

……… zł
na miejsce

…………..zł
( wartość dla 28 miejsc
w 6 pojazdach)

…….. zł
na osobę/
na dzień pobytu

………..zł
(wartość dla 2900
osobodni)

…….. zł
na osobę/
na dzień pobytu

………..zł
(wartość dla 2900
osobodni)

…….. zł
na osobę/
na dzień pobytu

………..zł
(wartość dla 2900
osobodni)

…….. zł
na osobę/
na dzień pobytu

………..zł
(wartość dla 3100
osobodni)
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Suma ubezpieczenia
(w złotych)

Dział Zamówień Publicznych
Suma ubezpieczenia
(w złotych)
Lp.

Ubezpieczenie

1
80

Ubezpieczenie KL+ NNW + bagaż za granicą
Pakiet II (3100 osobodni)
II roczny okres ubezpieczenia

81

Ubezpieczenie KL+ NNW + bagaż za granicą
Pakiet II (3100 osobodni)
III roczny okres ubezpieczenia

Stawka
ubezpieczeniowa
(w % lub zł)
w rocznym okresie
ubezpieczenia
3

w rocznym okresie
ubezpieczenia
2
20.000,00 Euro – KL
…….. zł
10.000,00 zł – NNW
na osobę/
1.000,00 zł –bagaż
na dzień pobytu
na osobę
20.000,00 Euro – KL
…….. zł
10.000,00 zł – NNW
na osobę/
1.000,00 zł –bagaż
na dzień pobytu
na osobę
Razem cena oferty na 3 lata
(suma pozycji od 1 do 81 z kolumny 4):

Składka
(w złotych)
w rocznym okresie
ubezpieczenia
4
………..zł
(wartość dla 3100
osobodni)
………..zł
(wartość dla 3100
osobodni)

…………….. zł

Cenę oferty za 3 lata należy przenieść do pkt 1 formularza oferty.
Uwaga!:
1) Proponowane stawki (składki) muszą być jednoznacznie określone.
2) Wszystkie stawki i składki (ceny) jednostkowe winny być zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrągleń tj.: „5” i więcej na trzecim miejscu po przecinku – zaokrąglenie w górę,
poniżej „5” zaokrąglenie w dół.
3) Cena za ubezpieczenie Kosztów Leczenia za granicą w poszczególnych dwóch Pakietach ubezpieczeniowych (przy
wyliczaniu składki rocznej za ubezpieczenie) powinna zostać podana przy uwzględnieniu odpowiednio 2900 –
Pakiet I i 3100 – Pakiet II tzw. osobodni pobytu poza granicami kraju.
4) Razem Cena łączna za wykonanie usługi ubezpieczenia Zamawiającego tj. za wykonanie usługi ubezpieczeń
majątkowych, komunikacyjnych i kosztów leczenia + NNW i bagażu za granicą w trzyletnim okresie
obowiązywania Umowy powinna stanowić sumę składek (cen) podanych w powyższej tabeli za poszczególne
rodzaje ubezpieczeń w trzech rocznych okresach ubezpieczenia (pozycje od 1 do 81 z kolumny 4).
4. Oświadczamy, że w zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji oraz czynniki
cenotwórcze związane z realizacją zamówienia.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ, a na potwierdzenie
spełniania tych warunków przedkładamy wymagane dokumenty oraz oświadczenia.
7. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w sposób określony w treści SIWZ, wyjaśnieniach i modyfikacjach treści SIWZ.
8. Zamówienie wykonamy samodzielnie/ wykonanie następujących zadań powierzymy podwykonawcom:*
Firma podwykonawcy

Część zamówienia jaka zostanie powierzona
podwykonawcy**

Wartość lub procentowa część
zamówienia
jaka
zostanie
powierzona podwykonawcy**

9. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.
10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
11. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na wymienionych w niej
warunkach.
12. Wadium wymagane w kwocie ................................... zostało przez nas wniesione w dniu ............................., w
następującej formie: …………………………............................................................................................................................................
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Lp.

Dział Zamówień Publicznych
13. W przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 46 ustawy Pzp, wadium wniesione w formie pieniądza
zostanie zwrócone Wykonawcy na następujący numer rachunku bankowego:
…………………………..............................................................................................................................................................................
14. Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2016 r. poz. 352) i pozwolą na to przekazane dane
identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego z tych baz danych
oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
15. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.
16. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w Rozdziale XXI SIWZ dotyczącymi przetwarzania danych
osobowych Wykonawcy oraz bezwarunkowo akceptujemy przedstawione w niej warunki.
17. Komplet składanych dokumentów stanowią następujące pozycje:
1) ..............................................................................................
2)……………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić
** wypełnić jeżeli dotyczy
.............................................................

..................................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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(miejscowość i data)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/001/2019

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,
NIP - ..........................................................................................., REGON - ..........................................................................,
Reprezentowany przez : ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.
Usługa ubezpieczenia mienia, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń KL, NNW i bagażu na potrzeby Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wykluczy:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji
lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz.
769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd
przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
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7)

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,
a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie
usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703 ze zm. oraz z 2017 r. poz. 724 i 933);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie 24 ust. 5 pkt 1), art. 24 ust. 5 pkt 4)
oraz art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym
jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.).
2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
3. Jeżeli dotyczy: Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1), art. 24 ust. 5 pkt 4), art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że
w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...…

II. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO W ROZDZIALE V UST. 1 PKT 2) SIWZ
1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
3) niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych.
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2. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego

w ROZDZIALE V ust. 1 pkt 2) SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...……..
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...……..
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...……..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu - podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG).

DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW
III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
1. Oświadczam,
że
w
stosunku
do
następującego/ych
podmiotu/tów,
na
którego/ych
zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………….…………………………………………………….…………………….……………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

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

……...............................................................................
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wzór umowy dla zadania 1
UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MIENIA Nr ………………………..
zawarta w dniu ……................... w Lublinie pomiędzy:
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,
000514064 – zwanym dalej Zamawiającym – reprezentowanym przez:

NIP: 712-016-10-05, REGON:

……………………………………….......................................... upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ..........................
znak pisma ......................... udzielonego przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie,
a:
1. ………………… z siedzibą w …………. przy ul. ………………., wpisaną do ………………. pod numerem …………………….
reprezentowaną przez …………......………………………….,

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późń. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest Wykonanie usługi ubezpieczenia dla Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (oznaczenie sprawy: AZP-240/PN-p30/001/2019), została zawarta umowa
o następującej treści:
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Umowa Generalna, zwana dalej Umową reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dotyczące
zawierania umów ubezpieczeń majątkowych.
2. W zakresie wszelkich spraw związanych z Umową wyłącznym Pełnomocnikiem Zamawiającego jest Broker
ubezpieczeniowy Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 177 – 181, Przedstawicielstwo w Lublinie ul. Pana
Balcera 6/105, reprezentowany przez: Leonarda Pilipczuka – Dyrektora Przedstawicielstwa w Lublinie, zwany dalej
„Brokerem”.
3. Ilekroć w Umowie jest mowa o nauczycielach akademickich, należy przez to rozumieć nauczycieli akademickich oraz inne
osoby prowadzące zajęcia ze studentami na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym.
4. Ilekroć w Umowie jest mowa o pracownikach, należy przez to rozumieć: osoby fizyczne zatrudnione na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę; za pracownika uważa się także osobę wykonującą
prace lub usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, z tytułu której opłacana jest składka na ubezpieczenie społeczne.
§ 2.
1. W ramach Umowy strony zobowiązują się, poprzez wspólne i zgodne działanie w dobrej wierze, stosując zasady dobrej
praktyki dołożyć wszelkiej staranności niezbędnej przy wykonywaniu Umowy.
2. Wykonawca uznaje i oświadcza, że są mu znane wszystkie okoliczności oraz informacje niezbędne do realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy, w tym oceny ryzyka. Wszelkie inne informacje Wykonawca uznaje za nieistotne.
§ 3.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać opłaty składki ubezpieczeniowej
jedynie z tytułu wykonania części Umowy.
2. Zamawiający ma prawo, zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstąpić od umowy w całości lub
części, wedle uznania Zamawiającego, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zajściu którejkolwiek z poniższych
okoliczności:
1) Wykonawca nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy lub realizuje
zamówienie w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i pomimo wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła
poprawa w tym względzie,
2) Wykonawca nie podjął się realizacji lub przerwał realizację postanowień umowy,
3) Wykonawca utracił uprawnienia konieczne dla realizacji niniejszej umowy,
4) Wykonawca wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego, w skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu/odstąpieniu od umowy winno być, pod rygorem nieważności, złożone w formie pisemnej.
4. Zmiana treści Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego Aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie
Strony.
5. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 4, może nastąpić wyłącznie w przypadkach:
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§ 4. Założenia wspólne dla wszystkich ryzyk ubezpieczeniowych.
1. 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. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż
zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania.
2. W poszczególnych ryzykach ubezpieczeniowych opisanych poniżej całe mienie wymienione do ubezpieczenia w danym
ryzyku jest objęte ochroną w zakresie wynikającym z SIWZ bez możliwości stosowania wyłączeń bądź ograniczeń ochrony.
3. Składki (ceny) za ubezpieczenia muszą uwzględniać w swej wartości wszelkie proponowane zniżki lub zwyżki.
4. Wyszczególnione sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT.
5. Wypłata odszkodowań nastąpi z uwzględnieniem podatku VAT po przedstawieniu rachunku lub faktury VAT do wglądu.
6. Franszyza integralna: 200,00 PLN we wszystkich rodzajach ubezpieczeń..
7. Nie ustalenie wysokości franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego przez Zamawiającego w przypadku danego
ubezpieczenia oznacza ich nie występowanie.
8. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące do Zamawiającego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem
działalności, z włączeniem przemieszczania pomiędzy jednostkami, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej
granicami.
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1) terminu obowiązywania umowy związanego z niewyczerpaniem, wcześniejszym lub późniejszym wyczerpaniem całej
wartości zawartej umowy;
2) terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę nastąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, po zaproponowaniu przez
Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może
spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez
naliczania kar umownych;
3) zmiany odpowiednich zapisów umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie
treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
4) zmiany odpowiednich zapisów umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
5) zmiany odpowiednich zapisów umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej jako
zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia;
6) zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy;
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
8) zmiany podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców, co najmniej takich samych
właściwości (kwalifikacji), pod rygorem niedopuszczenia podwykonawców do wykonywania Umowy,
9) zmiany sposobu realizacji Umowy z samodzielnej realizacji wykonywanej przez Wykonawcę, na realizację z udziałem
podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne, do realizacji danej
części Umowy oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, a dotyczącym braku podstaw do
wykluczenia z postępowania,
10) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania Umowy,
11) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy,
12) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa
pod warunkiem, że nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
6. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego
aneksu do umowy.
7. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy
zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
8. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie
wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy
organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu, z zastrzeżeniem §3 ust. 5 pkt. 12) umowy. Zawiadomienie uważa się za
skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie. W przypadku braku zawiadomienia
drugiej strony o zmianie siedziby i adresu, doręczenia korespondencji na dotychczas znany adres uważa się za skuteczne.
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9. Ubezpieczeniem zostanie objęte nowo nabyte mienie, od dnia, w którym Zamawiający przejął odpowiedzialność za to
mienie. Zamawiający będzie przekazywał wykazy mienia w terminie 2 miesięcy po zakończeniu rocznego okresu
ubezpieczenia.
10. Przyjęte stawki ubezpieczeniowe stosowane będą (na niezmienionym poziomie) w trzyletnim okresie obowiązywania
umowy.
11. Przyjęte stawki ubezpieczeniowe stosowane będą — w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej - do ubezpieczenia
nowo zakupionych środków majątkowych, w posiadanie, których Zamawiający wejdzie w okresie ubezpieczenia oraz do
ubezpieczeń krótkoterminowych.
12. Wykonawca przyjmuje wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i antykradzieżowe za wystarczające,
niezależnie od uregulowań obowiązujących w ogólnych warunkach ubezpieczeń.
13. Zamawiający zobowiązany będzie utrzymywać obiekty, pomieszczenia i wyposażenie wraz z ich zabezpieczeniami
w należytym stanie technicznym oraz przestrzegać ogólnie przyjętych środków ostrożności.
14. W odniesieniu do ryzyk związanych z ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczeniem sprzętu
elektronicznego, Zamawiający zobowiązany będzie przedsięwziąć wszelkie rozsądne środki mające na celu minimalizacje tych
ryzyk. Wszystkie drzwi zewnętrzne okna oraz inne otwory prowadzące do lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie
winny być zamknięte, prawidłowo zamontowane i posiadać taką konstrukcję, by stanowić przeszkodę, której sforsowanie nie
jest możliwe bez użycia siły fizycznej lub narzędzi, czego dowodem będą pozostawione ślady włamania.
§ 5. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu i zakres ubezpieczenia
I.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

1. Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia: pełny, tj. pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch,
huragan, powódź, spływ wód po zboczach, opady atmosferyczne (w tym będące następstwem obfitych opadów śniegu,
gradu, powodujących uszkodzenie konstrukcji budynku, w szczególności od ciężaru śniegu i gradu oraz szkody wskutek
topnienia śniegu), mrozu (w tym pękanie rur ułożonych wewnątrz i na zewnątrz budynku), osunięcia i zapadania się ziemi,
lawiny, następstwa szkód wodociągowych, dym, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, upadek drzewa lub jego części
a także szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowywania i innych mogących powstać w związku
z przeprowadzaniem akcji ratowniczych, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia.
Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są także szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego
mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia.
2. Przedmiot ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia:
Suma
System
ubezpieczenia
Rodzaj mienia
Rodzaj wartości
ubezpieczenia
w zł

Sumy stałe

wartość mienia
określona przez
Zamawiającego w dniu
zgłoszenia do
ubezpieczenia

Według ewidencji środków trwałych wg
wartości księgowej brutto

Sumy stałe

wartość mienia
określona przez
Zamawiającego w dniu
zgłoszenia do
ubezpieczenia

Mienie amortyzowane
jednorazowo, niskocenne
składniki majątku (w tym
księgozbiory niskocenne)

do wartości odtworzeniowej

Pierwsze
ryzyko

Nakłady inwestycyjne

do wartości odtworzeniowej

Pierwsze
ryzyko

500.000,00

Środki obrotowe

do wartości zakupu lub wytworzenia

Sumy stałe

100.000,00

Środki trwałe w tym: wyposażenie,
maszyny i urządzenia (według
ewidencji środków trwałych)
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Budynki i budowle

Według ewidencji środków trwałych do
wartości księgowej brutto, według
wartości odtworzeniowej lub według
operatu szacunkowego
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Mienie pracownicze
(limit na pracownika 3 000 zł)

do wartości odtworzeniowej

Pierwsze
ryzyko
100.000,00

Mienie studenckie
na terenie uczelni i akademików
(limit na osobę 3 000 zł)

do wartości odtworzeniowej

Pierwsze
ryzyko

Gotówka
(wartości pieniężne)

do wartości nominalnej

Pierwsze
ryzyko

10.000,00

3. Ustalenia dodatkowe:
1) Franszyza redukcyjna na zdarzenia pożarowe: 500,00 PLN; pozostałe zdarzenia: 200,00 PLN (franszyza redukcyjna nie
dotyczy ubezpieczenia mienia pracowniczego oraz gotówki).
2) Niskocenne składniki majątku: wszelkie mienie ruchome wykorzystywane do prowadzenia działalności, które nie
stanowi środków obrotowych ani środków trwałych w rozumieniu obowiązujących przepisów o rachunkowości
(w szczególności: księgozbiory niskocenne, materiały eksploatacyjne i biurowe, materiały wykorzystywane do badań
i doświadczeń np. odczynniki chemiczne, środki toaletowe i piorące, materiały budowlane będące na składzie
magazynowym np. farby, lakiery itp.).
3) Wypłata odszkodowania: według Klauzuli likwidacyjnej.
4) Ochroną ubezpieczeniową objęte są również środki trwałe nie należące do Zamawiającego, za które ponosi on
odpowiedzialność.
5) Ubezpieczone mienie osobiste pracowników i studentów Zamawiającego to w szczególności: odzież, obuwie, rowery,
motorowery, wózki inwalidzkie, przedmioty osobistego użytku, aparaty fotograficzne, kalkulatory, tablety, laptopy
itp. oraz własne narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, znajdujące się w miejscu wykonywania pracy, nauki,
uczestnictwa w rozrywkach kulturalnych i innym podległym Zamawiającemu - objętych ubezpieczeniem.
6) Nakłady inwestycyjne: wydatki poniesione na remonty kapitalne i adaptacyjne, a także na wykończenie wnętrz
budynków lub lokali (własnych i będących w użytkowaniu Zamawiającego),
7) W ubezpieczeniu gotówki (wartości pieniężnych) ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie punkty kasowe
(punkty poboru gotówki) jednostek Zamawiającego
II Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Założenia ogólne:
1) Zakres ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko,
2) Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku; franszyza redukcyjna: 200,00 PLN (nie dotyczy ubezpieczenia
gotówki oraz ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, pęknięcia, zarysowania),
3) Suma ubezpieczenia podana jest łącznie na wszystkie placówki,
4) Ochroną ubezpieczeniową objęte są również środki nie należące do Zamawiającego, za które ponosi on
odpowiedzialność,
5) W ubezpieczeniu gotówki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie punkty kasowe jednostek Uniwersytetu.
6) Limit odpowiedzialności na zdarzenia kradzieży z włamaniem w przypadku gotówki przechowywanej w kasecie
stalowej nie przymocowanej do podłoża np. w szufladzie biurka: 10 000,-PLN.
Suma ubezpieczenia /
Limit w PLN

System ubezpieczenia

Środki trwałe, mienie amortyzowane
jednorazowo, niskocenne składniki majątku
(w tym księgozbiory niskocenne)

300.000 zł
Limit na ryzyko kradzieży z
włamaniem i rabunku - na wszystkie
lokalizacje i na wszystkie grupy mienia

Pierwsze ryzyko
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Rodzaj mienia
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Minie osób trzecich

Gotówka od kradzieży z włamaniem
Gotówka od rabunku w lokalu

Gotówka od rabunku w transporcie
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów
szklanych od stłuczenia, pęknięcia,
zarysowania (szyby okienne, gabloty itp.)
Zakresem ubezpieczenia objęte są również:
koszty demontażu, montażu, transportu oraz
koszty ustawienia i rozebrania rusztowań.
Sublimit na powyższe koszty: 5.000,-PLN w
danym rocznym okresie ubezpieczenia.

10.000,00 zł

Pierwsze ryzyko

10.000,00 zł

Pierwsze ryzyko

50.000,00 zł

Pierwsze ryzyko

30.000,00 zł

Pierwsze ryzyko
Wypłata odszkodowania: wartość
nowa (odszkodowanie płatne w
wartości odtworzeniowej).

III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych (All Risks)
1.

Przedmiot ubezpieczenia:
1) Ubezpieczeniu od szkód materialnych podlega sprzęt elektroniczny przenośny biurowy (laptopy i notebooki),
multimedialny, fotograficzny, itp. o okresie eksploatacji do lat 5-ciu:
2) Ubezpieczeniem objęte są: oprogramowanie, koszty odtworzenia danych i nośniki danych.
3) Ubezpieczeniem objęty jest również sprzęt elektroniczny (przenośny) należące do osób trzecich będący
w użytkowaniu Zamawiającego na podstawie odpowiednich umów.
4) Franszyza redukcyjna – 10 %, nie mniej niż 300,00 PLN (dotyczy sprzętu elektronicznego przenośnego); 10% nie
mniej niż 500,00 PLN (dotyczy danych i oprogramowania).

3) Wody tj. zalania wodą z urządzeń wodnokanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, a także
czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp.,
4) Wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi,
5) Wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego
lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i powstałych w związku z pośrednim
i bezpośrednim uderzeniem piorunu.
2.3. Zakres ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i zewnętrznych nośników danych
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2. Zakres ubezpieczenia:
2.1. Sprzęt elektroniczny przenośny: all risks; w szczególności ubezpieczyciel odpowiada za szkody w ubezpieczonym
sprzęcie elektronicznym jeżeli:
1) Utrata bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu nastąpiły z powodu jego zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku
nieprzewidzianego wypadku uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji,
2) Utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku.
2.2. Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się w szczególności szkody wynikłe w następstwie:
1) Działania człowieka, a mianowicie:
a) niewłaściwej obsługi sprzętu tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji,
błędu operatora itp.,
b) świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie, pracowników i współpracowników Zamawiającego
(dewastacja),
c) kradzieży z włamaniem i rabunku: ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek
kradzieży z włamaniem z pojazdu, lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem,
2) Ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego
rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia piorunu bezpośrednio i pośrednio na przedmiot ubezpieczenia, upadku pojazdu
powietrznego oraz w akcji ratunkowej (gaszenia, burzenia, oczyszczenia zgliszcz),
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1) Dane, w tym oprogramowanie powinny być objęte ochroną od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w miejscu
ubezpieczenia, w archiwum i transporcie pomiędzy miejscem ubezpieczenia a archiwum.
2) Wykonawca pokrywa co najmniej koszty:
a) automatycznego wprowadzenia danych lub programów z archiwum danych,
b) automatycznego lub ręcznego wprowadzenia danych i programów z oryginalnych programów, lub dokumentów
Zamawiającego,
c) odtworzenia lub wprowadzenia systemów lub standardowych programów,
d) odtworzenia zniszczonych nośników danych w skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową
3.

System ubezpieczenia:
3) Sprzęt elektroniczny przenośny: suma ubezpieczenia - wartość księgowa brutto, ubezpieczenie w systemie sum
stałych
4) Oprogramowanie, koszty odtworzenia danych oraz nośniki danych:
na pierwsze ryzyko, do wartości
odtworzeniowej.

4.

Sumy ubezpieczenia:
1) sprzęt elektroniczny przenośny, suma ubezpieczenia: według wartości ewidencyjnej.
2) oprogramowanie, koszty odtworzenia danych i nośniki danych, suma ubezpieczenia: 100.000 zł

5.

Miejsce ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny przenośny – cały świat.

6.

Likwidacja szkód:
1)

w przypadku szkody częściowej, odszkodowanie winno uwzględniać faktycznie poniesione koszty naprawy
obejmujące wartość zakupu nowych części i materiałów wraz z kosztami robocizny z uwzględnieniem kosztów
transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności. W przypadku
niemożności naprawy sprzętu, lub gdy ubezpieczony sprzęt nie będzie wymieniany, szkoda częściowa traktowana
jest jako szkoda całkowita.
2) w przypadku szkody całkowitej, odszkodowanie wypłacane będzie do wartości początkowej (brutto) lub pokrywać
będzie koszty poniesione w celu zakupu nowego przedmiotu funkcjonalnie odpowiadającego utraconemu,
analogicznego rodzaju i jakości, z uwzględnieniem kosztów demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych
i innych tego typu należności.
IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
1. Przedmiot ubezpieczenia.

2. Przedmiot działalności Zamawiającego objęty ochroną ubezpieczeniową.
1) prowadzenie działalności oświatowej, dydaktycznej, naukowej, badawczej i socjalnej,
2) prowadzenie jednostek oświatowych, kulturalnych i socjalnych np.: Samorząd Uczelniany, kluby studenckie,
studenckie zespoły artystyczne, domy studenckie, hotele studenta zaocznego i asystenta, domy wczasowe itp.,
3) prowadzenie działalności przez inne jednostki uczelniane np. funkcjonowanie stołówek uczelnianych, sal
gimnastycznych, parkingów,
4) organizowanie wycieczek, obozów, praktyk, seminariów, spotkań sportowych, imprez okolicznościowych
i rozrywkowych,
5) organizowanie imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1870 z późn. zm.), (nie dotyczy imprez masowych odpłatnych, wobec których
stosowane jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych
Rozporządzenia Ministra Finansów 11 marca 2010 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 54, poz. 323 z późn. zm.).
3. Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzenia działalności oraz z tytułu
posiadanego, użytkowanego i/lub administrowanego mienia, obejmująca także:
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Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom
trzecim powstałe w związku z prowadzoną działalnością (w szczególności działalnością z zakresu komercjalizacji wyników
badań naukowych i prac rozwojowych) lub posiadanym, użytkowanym i zarządzanym mieniem, które w myśl przepisów
prawa Zamawiający zobowiązany jest naprawić przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa), uszkodzenia, utraty lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa) a także szkody majątkowej
w postaci czystej straty finansowej (odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu odpowiedzialność
deliktowo-kontraktowa) będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego zaistniałego w okresie ubezpieczenia, z których
roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń – suma gwarancyjna 1.000.000,PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu danego dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)

11)

12)
13)
14)

15)
16)

17)
18)
19)

1.

Szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich użytkowanych przez osoby objęte ubezpieczeniem – sublimit 50.000,PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
Szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Zamawiającego (w tym mienie studenckie
w akademikach oraz odpowiedzialność cywilna najemcy) – sublimit 100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia,
Szkody w mieniu, z którego Zamawiający korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej
formy prawnej (dotyczy nieruchomości i ruchomości) – sublimit 200.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia,
Szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych związanych z prowadzeniem stołówek i obiektów sportowych
(np. sale gimnastyczne) – sublimit 50.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia; pod
warunkiem zachowania zasad sanitarnych wynikających z przepisów prawa,
Włączenie odpowiedzialności z tytułu administrowania i posiadania budynków, dróg i chodników; w szczególności
szkody związane utrzymaniem budynków (części zewnętrzne budynków, korytarze, schody, okna itp.), szkody związane
z utrzymaniem chodników, deptaków, jezdni, terenów zielonych i drzewostanu,
Szkody wynikłe z utrzymania dróg, chodników, powierzchni dachowych w okresie zimowym w szczególności szkody
spowodowane zaleganiem lub osuwaniem śniegu i lodu – sublimit 100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia,
Włączenie szkód powstałych wskutek błędnie przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów – sublimit
100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia; warunkiem wystąpienia
odpowiedzialności Wykonawcy jest przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów pod nadzorem osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje oraz przez te osoby,
Włączenie szkód studenckich i pracowniczych, tj. gdy osobą poszkodowaną (osobą trzecią) jest student lub
pracownik Zamawiającego,
Włączenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy, (niezależnie od formy
zatrudnienia), sublimit 200.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
Włączenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody rzeczowe w mieniu należącym do pracowników
Zamawiającego, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, sublimit 200.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia,
Szkody powstałych w pojazdach osób trzecich parkowanych na terenie użytkowanym przez Zamawiającego,
parkingach lub przyległych miejscach parkingowych, z wyłączeniem ryzyka utraty pojazdu, sublimit 200.000,-PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone najemcom,
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania (OC kontrakt), sublimit 300.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzeniem usług specjalistycznych. Ustanawia
się odpowiedzialność Wykonawcy za szkody z tytułu wykonywania usług specjalistycznych np. szkoleń, kursów, badań na
zlecenie, ekspertyz, opinii lub usług laboratoryjnych itp. z wyłączeniem badań objętych systemem ubezpieczeń
obowiązkowych, podlimit 100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za czyste straty finansowe, sublimit 200.000,-PLN na jedno i wszystkie
darzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z prowadzeniem zajęć dydaktycznych przez
nauczycieli akademickich i innych osób nie posiadających statusu pracownika KUL, a prowadzących czynności
wykonywane w ramach szkolenia studentów,
Szkody wyrządzone podczas podróży służbowych na terenie RP i poza granicami RP
Szkody powstałe wskutek awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych
i centralnego ogrzewania, uszkodzenia rynien, rur spustowych, przeniesienia ognia,
Szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdów mechanicznych np. wolnobieżne, specjalistyczne, wózki widłowe, kosiarki, traktorki itp.– sublimit
100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna:
1) W odniesieniu do szkód osobowych franszyza zostaje zniesiona za wyjątkiem szkód z tytułu tzw. OC pracodawcy,
gdzie wypłata odszkodowania pomniejszana jest o wysokość kwoty świadczenia przysługującego poszkodowanemu
z tytułu wypadku przy pracy na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy
i chorób zawodowych.
2) W odniesieniu do pozostałych szkód zastosowanie mają wyłącznie franszyzy redukcyjne, określone poniżej:
a)
w odniesieniu do czystych strat finansowych: 10 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 1.000,-PLN,
b)
w odniesieniu do szkód poza RP – 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 2.000,-PLN,
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c)
w odniesieniu do pozostałych szkód rzeczowych: 200,-PLN.
Sublimity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w ramach
sumy gwarancyjnej. Po wypłacie odszkodowania suma gwarancyjna zmniejsza się o kwotę wypłaconego odszkodowania.
Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może uzupełnić sumę gwarancyjną lub podnieść sublimit opłacając dodatkową
składkę. Wypłaty dotyczące szkód z zakresu nieograniczonego sublimitami nie powodują redukcji sublimitów. Wypłaty
dotyczące szkód z zakresów ograniczonych sublimitami powodują redukcję sublimitów i ogólnej sumy gwarancyjnej.
Odrębne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studenckiej poradni prawnej;
3) Suma gwarancyjna: 25.000,-USD.
4) Poradnia udziela bezpłatnych porad (działalność non-profit) dla osób o mniejszych zasobach finansowych. Opinie
prawne konstruowane są przez studentów Wydziału Prawa KUL i opiniowane przez pracowników Wydziału Prawa
KUL ze stopniem minimum doktora lub tych, którzy posiadają aplikację: sędziowską, adwokacką lub radcowską.

V. Ogólne Warunki Ubezpieczeń
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Umowy zastosowanie mają:
1. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ……….………………..………..,
2. Ogólne warunki ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku ……………………………………………,
3. Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ……………………………………………………………….,
4. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ………………………………………………………….,

Zakres ubezpieczeń wymienionych w § 5 Umowy poszerzony zostaje o postanowienia ujęte w poniższych klauzulach
obligatoryjnych:
1. Klauzula reprezentantów — z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Wykonawca jest wolny od
odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów
Zamawiającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Zamawiającego uważa się osoby wchodzące w skład Władz
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).
2. Klauzula automatycznego pokrycia – zakresem ubezpieczenia zostaje automatycznie objęte mienie, w którego posiadanie
wejdzie Zamawiający w okresie trwania odpowiedzialności Wykonawcy (ubezpieczeniem objęte są także dodatki i ulepszenia
istniejących elementów mienia). Górną granicą odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niniejszej klauzuli jest 20 % wartości
majątku podlegającego ubezpieczeniu. Klauzula automatycznego pokrycia nie podlega rozliczeniu w przypadku gdy wzrost
wartości mienia w danym rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczy 10% wartości całości mienia. W przypadku gdy
wzrost wartości w danym, rocznym okresie rozliczeniowym przekroczy 10% Zamawiający dopłaci składkę jedynie za wzrost
wartości mienia ponad 10% z zastosowaniem ½ składki rocznej. Klauzula automatycznego pokrycia zostanie rozliczona
w terminie 60 dni po zakończeniu danego rocznego okresu ubezpieczenia. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).
3. Klauzula likwidacyjna w środkach trwałych — bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego
danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości w wartości odtworzeniowej utraconego środka
trwałego, maksymalnie do wartości brutto danego środka trwałego, bez potrącania umorzenia księgowego i zużycia
technicznego (według faktur); nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji. Odszkodowanie
wypłacane jest z uwzględnieniem podatku VAT; w ramach ogólnej sumy ubezpieczenia Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za szkody wynikłe wskutek przeprowadzania akcji ratowniczych. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).
4. Klauzula czasu ochrony — W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej raty Wykonawca
odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki za okres, przez
który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności, Wykonawca po upływie terminu
wezwie Zamawiającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni
od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie odpowiedzialności Wykonawcy. (dotyczy wszystkich rodzajów
ubezpieczeń).
5. Klauzula akceptacji ryzyka. Po podpisaniu umowy ubezpieczenia Wykonawca uznaje, że otrzymał odpowiedź na każde
pytanie, które zadał i są mu znane wszelkie okoliczności oraz informacje niezbędne do oceny ryzyka. Wszelkie inne informacje
uznaje się za nieistotne. Zmiany zaistniałe w ubezpieczonym mieniu w okresie trwania umowy powodujące zwiększenie się
ryzyka są objęte ochroną i mogą być podstawą do naliczenia dodatkowej składki. (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń).
6. Klauzula daty składki. Za dzień płatności składki będzie uznawany dzień obciążenia konta Zamawiającego. (dotyczy
wszystkich rodzajów ubezpieczeń).
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7. Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ustala się termin
powiadomienia Wykonawcy o wypadku ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez Zamawiającego wiedzy o zajściu
wypadku. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).
8. Klauzula braku odbudowy majątku – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz OWU uzgodniono, że w przypadku szkody Zamawiający może odstąpić od odbudowy lub naprawy
zniszczonego mienia z zastrzeżeniem że w takim przypadku wypłata odszkodowania nastąpi w wartość i przyjętej do
ubezpieczenia dla danego rodzaju mienia.
9. Klauzula nieodtwarzania mienia – Strony uzgodniły, że Zamawiający ma prawo do nie odtwarzania ubezpieczonego
mienia. W tym przypadku Wykonawca wypłaci odszkodowanie zgodnie ze sposobem deklaracji mienia do ubezpieczenia bez
potrącania zużycia technicznego.
10. Klauzula przepięcia – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową
szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych
niezależnych od Zamawiającego przyczyn zewnętrznych. W przypadku przepięć spowodowanych innymi niezależnymi
przyczynami (poza wyładowaniem atmosferycznym) obowiązuje limit: 300.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu
danego rocznego okresu ubezpieczenia. Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia
przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. Powyższe zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową
pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia
(odgromniki, ochronniki, warystory, filtry). (Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
11. Klauzula remontowa – ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej
zostaje rozszerzony o szkody powstałe w budynkach i budowlach podczas prowadzonych prac przebudowy, remontu lub
modernizacji, z wyłączeniem szkód powstałych w związku z ich wykonywaniem. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia
i innych zdarzeń losowych).
12. Klauzula rozbudowy i przebudowy: Wykonawca pokrywa do ustalonego limitu szkody objęte zakresem ochrony
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych powstałe wskutek prowadzonych prac i robót, polegających na
przebudowie, modernizacji, rozbudowie bądź remoncie w posiadanych, wynajmowanych lub dzierżawionych budynkach lub
pomieszczeniach, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność,
Limit odpowiedzialności – 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu danego dwunastomiesięcznego okresu
ubezpieczenia. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych).
13. Klauzula tymczasowych lokalizacji – ubezpieczenie od mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem
i rabunku oraz sprzętu elektronicznego od szkód materialnych (all risks) zostaje rozszerzone również o wszystkie lokalizacje
na terenie RP i poza granicami RP, w których przeprowadzane będą organizowane przez Zamawiającego tzw. zewnętrzne
prezentacje, szkolenia, konferencje, kongresy, praktyki studenckie itp.
- podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu danego okresu ubezpieczenia:
50.000,-PLN,
- Zamawiający nie będzie zobligowany do podawania wykazów organizowanych ww.
imprez.
- Zamawiający zobowiązany jest przedsięwziąć wszelkie rozsądne środki mające na celu minimalizację ryzyka kradzieży
z włamaniem. Wszystkie drzwi zewnętrzne, okna oraz inne otwory prowadzące do lokalu, w którym znajduje się
mienie, powinny być zamknięte, prawidłowo zamontowane i posiadać taką konstrukcję, by stanowić przeszkodę,
której sforsowanie nie jest możliwe bez użycia siły fizycznej lub narzędzi, czego dowodem będą pozostawione ślady
włamania.
14. Szkody wodociągowe – z ubezpieczenia następstw szkód wodociągowych Wykonawca odpowiada za szkody
w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub cieczy jeżeli przyczyna tych szkód było:
a) spowodowane awarią wydostanie się wody, pary lub innych płynów ze znajdujących się wewnątrz budynku
lub posesji objętej ubezpieczeniem przewodów, zbiorników i urządzeń wodociągowych, centralnego
ogrzewania i innych instalacji,
b) cofniecie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, o ile zabezpieczenie połączenia z
nimi nie należało do obowiązków Zamawiającego,
c) samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek ognia,
d) nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w ppkt. a).
Przy ubezpieczeniu budynków od następstw szkód wodociągowych Wykonawca pokrywa również koszty naprawy
uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia przewodów i urządzeń określonych w ppkt. a), będących we władaniu
Zamawiającego, znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, łącznie
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z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych
zdarzeń losowych).
15. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – Ustala się, iż nowo uruchamiane, w tym przejmowane od
innych podmiotów przez Zamawiającego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej będą automatycznie pokryte
ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Składka naliczana będzie według stawek obowiązujących w umowie
ubezpieczenia w systemie naliczania proporcjonalnego (pro rata temporis). Niniejsza klauzula w odniesieniu do wartości
ubezpieczanego mienia stosowana jest łącznie z klauzulą automatycznego pokrycia. (dotyczy wszystkich rodzajów
ubezpieczeń).
16. Klauzula wypłaty zaliczki – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że Wykonawca w przypadku wystąpienia
szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego
stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości maksimum 50% szacowanej bezspornej części szkody. (dotyczy
wszystkich rodzajów ubezpieczeń).
17. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w razie
niedotrzymania przez Zamawiającego (w tym z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zamawiającego lub jego
pracowników) Obowiązku powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym zdarzeniu losowym w określonym terminie, zapisane
w umowie ubezpieczenia lub OWU skutki nie zawiadomienia, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy nie
zawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy lub ustalenie wysokości odszkodowania.
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń).
18. Koszty naprawy zabezpieczeń – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają
koszty naprawy zabezpieczeń włącznie z elektronicznymi urządzeniami ochrony mienia (nie objęte ubezpieczeniem sprzętu
elektronicznego) limit na naprawę zabezpieczeń – 30.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego).
19. Klauzula ubezpieczenia od dewastacji/wandalizmu – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochroną
ubezpieczeniową objęte zostaje Ubezpieczającego od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji/wandalizmu. Przez
dewastację/wandalizm rozumie się rozmyślne zniszczenia lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie
(również studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) znajdujące się wewnątrz (bez względu na sposób
dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu;
Limit odpowiedzialności 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem 10.000,00 zł
dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych i kradzieży z włamaniem i rabunku).
20. Klauzula zalania przez nieszczelności dachowe – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca
ponosi również odpowiedzialność za szkody wynikłe w skutek zalania przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe itp.
Limit odpowiedzialności: 100.000,-PLN. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych).
21. Klauzula obiektów wyłączonych z eksploatacji – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ochrona
ubezpieczeniowa zapewniona będzie również dla obiektów wyłączonych z eksploatacji, w których ustanowiono stały dozór
(stosownie wg potrzeb Zamawiającego). (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży
z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).
22. Klauzula składowania – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od
podłoża, zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze.
Odpowiedzialność dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Limit
odpowiedzialności: 50.000,-PLN. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego).
23. Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Zamawiającego. Wykonawca jest wolny od
odpowiedzialności jeżeli Zamawiający wyrządził szkodę umyślnie. (dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej).
24. Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji – zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody
w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach będących we wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego
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magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).
25. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, nie
zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu
elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym używanym do celów służbowych
poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych
przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje zachowana pod warunkiem, że:
a) pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja),
b) w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i –
jeżeli pojazd ma zainstalowany - włączony został system alarmowy,
c) sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np.
w bagażniku).
26. Klauzula użytkowania w miejscu zamieszkania pracowników Zamawiającego: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
przenośnego od wszystkich ryzyk zostaje rozszerzone również o miejsce zamieszkania pracownika Zamawiającego, jako
lokalizacja, w której użytkowany jest sprzęt elektroniczny przenośny będący w posiadaniu (gestii) Zamawiającego.
a) podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu danego okresu ubezpieczenia: 50.000,-PLN,
b) Zamawiający nie będzie zobligowany do podawania wykazów miejsc zamieszkania pracowników, którzy
użytkują w nich sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny.
27. Klauzula kradzieży zwykłej - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe wskutek kradzieży zwykłej. Niniejsze
rozszerzenie nie dotyczy szkód powstałych w środkach pieniężnych oraz mieniu pracowniczym i studenckim. Limit
odpowiedzialności Wykonawcy 50.000,-PLN, udział własny 20% wartości szkody, nie mniej niż 300,00 PLN. (dotyczy
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego).
28. Klauzula likwidacji drobnych szkód – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy ustalają, że w przypadku
szkód o szacowanej wartości do 2.500,-PLN Zamawiający ma prawo samodzielnie likwidować szkodę bez konieczności
uprzedniej wizyty przedstawiciela Wykonawcy na podstawie opisu zdarzenia oraz faktury naprawy lub kosztorysu naprawy
w przypadku naprawy we własnym zakresie. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
29. Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pracowników, współpracowników,
studentów itp. Zamawiającego.
a) Ustanawia się odpowiedzialność Wykonawcy ograniczoną do ustalonego limitu za szkody powstałe w związku
z wykonywaniem czynności, prac i/lub usług przez współpracowników, podwykonawców, studentów, stażystów,
praktykantów itp. – w tym odpowiedzialność wzajemna pomiędzy ubezpieczonymi w ramach jednej umowy
ubezpieczeniowej.
b) Ponadto ustanawia się odpowiedzialność Wykonawcy ograniczoną do ustalonego limitu za szkody rzeczowe
i majątkowe wyrządzone przez osoby będące pracownikami Zamawiającego, za których odpowiedzialność
ponosi ubezpieczony w ramach stosunku prawnego łączącego strony - w tym odpowiedzialność wzajemna. Bez
prawa do regresu. Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu wypłaconego odszkodowania od sprawcy za szkody
wyrządzone umyślnie i powstałe na skutek rażącego niedbalstwa.
c) Limit odpowiedzialności wynosi 200.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
d) Franszyza redukcyjna: 200,-PLN.
30. Klauzula aktów terroru: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy rozszerza
się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem aktów terroryzmu w rozumieniu definicji: „akty terroryzmu” –
działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia
określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych oraz akcji
ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
Limit odpowiedzialności: 1.000.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Franszyza
redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,-PLN.
§ 7. Zakres ubezpieczenia – postanowienia dodatkowe: klauzule fakultatywne

1. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyny i miejsca wycieku z instalacji wod / kan – z zachowaniem pozostałych
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, strony umowy ustalają, że w przypadku wystąpienia szkody zalaniowej zakresem ubezpieczenia objęte są
również koszty poszukiwania źródła jakiegokolwiek wycieku w tym z instalacji wod/kan, grzewczej itp. Limit
Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl

Strona63

Zakres ubezpieczeń wymienionych w § 5 Umowy poszerzony zostaje ponadto o postanowienia ujęte w poniższych klauzulach
fakultatywnych (do Umowy zostaną wpisane wyłącznie Klauzule fakultatywne zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie):

odpowiedzialności 100.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. (Klauzula dotyczy
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
2. Klauzula zewnętrznych elementów budynku – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony umowy ustalają, że
zakresem ubezpieczenia objęte są również wszystkie zewnętrze elementy budynków i budowli m.in. w szczególności: anteny,
kamery, instalacje alarmowe, parapety, rynny itp. wraz z niezbędnymi kosztami ustawienia rusztowań, zastosowania dźwigu
itp. celem dokonania naprawy lub ponownej instalacji ww. elementów po szkodzie. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia
i innych zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem i rabunku).
3. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie
uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki / demontażu
i wywiezienia pozostałości, poniesione przez Zamawiającego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia losowego objętego
ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 2.000.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.
(Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
4. Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych – Strony uzgodniły, że Wykonawca pokrywa w granicach sumy
ubezpieczenia wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty:
1) koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody (zabezpieczenia/ratowania mienia przed szkodą
w sytuacji zagrożenia szkodą/zwiększenia rozmiaru szkody),
2) koszty utraty mediów w wyniku zaistniałej szkody,
3) koszty prac porządkowych po szkodzie, w szczególności związane z rozbiórką, demontażem, wyburzaniem,
złomowaniem, transportem, składowaniem, utylizacją, a także zabezpieczeniem, oszalowaniem lub umocnieniem,
4) koszty zmian budowlanych, w tym koszty demontażu, składowania, transportu i ponownego montażu mienia nie
objętego szkodą, z włączeniem zmian związanych z koniecznością dostosowania do aktualnie obowiązujących
przepisów prawa,
5) zwiększone koszty ponownego zakupu / naprawy / montażu (np. zwiększone koszty odtworzenia elementów maszyn
wykonanych na specjalne zamówienie),
6) koszty poniesione w celu uzyskania niezbędnych ekspertyz oraz zezwoleń i decyzji stosownych urzędów
państwowych, bez których niemożliwym byłoby rozpoczęcie odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie lub
uruchomienie działalności/sprzedaży/ usług).
W przypadku, gdy koszty te nie zostaną pokryte w ramach sumy ubezpieczenia, ustanawia się limit dodatkowy na
pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 100.000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia. (Klauzula dotyczy
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
5. Klauzula zalania wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych – z zachowaniem pozostałych niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, strony
umowy ustalają, że w przypadku zakresem ubezpieczenia objęte zostają szkody wynikłe wskutek podniesienia się poziomu
wód gruntowych pod warunkiem że przesiąkanie wód gruntowych jest bezpośrednim następstwem powodzi lub deszczu
nawalnego. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia: 500.000,-PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. Fakt wystąpienia powodzi
lub deszczu nawalnego ustala się w oparciu o informacje uzyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW).
W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar
szkód w miejscu ubezpieczenia, świadczące o wystąpieniu powodzi lub deszczu nawalnego. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia
od ognia i innych zdarzeń losowych).
6. Klauzula odtworzenia dokumentacji – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia, strony uzgodniły, że Wykonawca pokrywa wszelkie koszty odtworzenia dokumentacji naukowej, księgowej,
badawczej itp. niezależnie od jej formy np. papierowej, elektronicznej itp., która zostanie uszkodzona, zniszczona lub
utracona wskutek ubezpieczonej szkody majątkowej. Strony ustalają limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości
30.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia
i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku).
7. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia,
którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczonego mienia, których suma ubezpieczenia okaże się
niewystarczająca do odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody majątkowej, lub jest niewystarczająca ze względu na
pokrycie ze strony Wykonawcy kosztów poniesionych w związku z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody
majątkowej. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów obejmowanych ochroną ubezpieczeniową
w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
wynosi 2.000.000,-PLN. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
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9. Klauzula szkód spowodowanych przerwą w dostawie mediów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również szkody
powstałe w wyniku zakłóceń lub przerwy w dostawie mediów wywołanych przyczyną powstałą na terenie Zamawiającego
i poza jego terenem, i objętą zakresem ochrony ubezpieczenia. Sublimit: 100.000,00 PLN. (Dotyczy ubezpieczenia od ognia
i innych zdarzeń losowych).
10. Klauzula utraty wpływów z czynszu – z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ochrony ubezpieczeniowej
w lokalu wynajmowanym przez Zamawiającego, powodującego utratę wpływu czynszu Wykonawca pokryje ww. utratę
czynszu licząc od momentu wystąpienia zdarzenia do momentu przywrócenia lokalu do stanu sprzed wystąpienia szkody
jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Limit odpowiedzialności tytułem niniejszej klauzuli w rocznym okresie
ubezpieczenia wynosi 100.000,-PLN. (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
11. Klauzula ubezpieczenia mienia Zamawiającego od szkód elektrycznych i awarii – na mocy niniejszej Klauzuli strony
umowy ustaliły, że ubezpieczeniem objęte są:
1) wszelkie maszyny, urządzenia i aparaty stanowiące elementy składowe lub wyposażenie budynków i budowli
Zamawiającego w szczególności: instalacje elektroenergetyczne i podtrzymania elektrycznego m.in
transformatory, rozdzielnie itp., instalacje systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacje systemów
monitorujących
i bezpieczeństwa infrastruktury technicznej, systemy przyłączeń do sieci i światłowody itp.
2) wszelkie maszyny, urządzenia i aparaty stanowiące wyposażenie naukowo – badawcze Zamawiającego
wykorzystywane do prowadzenia działalności statutowej.
3) Strony umowy ustalają następujący zakres ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia określonego w pkt. 1 i 2:
od szkód materialnych powstałych wskutek różnego rodzaju awarii mechanicznych lub elektrycznych, w formule
all risk („od wszystkich ryzyk”) polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia
uniemożliwiając jego dalsze prawidłowe funkcjonowanie powstałych w szczególności wskutek:
a) błędów w projektowaniu lub konstrukcji,
b) błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny oraz użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego
materiału,
c) wadliwej instalacji na stanowisku pracy,
d) działania człowieka: niewłaściwej obsługi lub użytkowania, uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie,
e) przyczyn eksploatacyjnych np.: wskutek siły odśrodkowej, eksplozji, implozji, braku działania lub wadliwego działania
urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, nadmiernego ciśnienia, poluzowania się części,
dostania się ciała obcego, niedoboru wody lub innych cieczy i substancji w urządzenia stanowiących przedmiot
ubezpieczenia itp.
f) zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych zawłaszcza: niezadziałania prawidłowo dobranych
zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych lub zamkowych, zmiany napięcia zasilania, zmiany wartości
częstotliwości prądu elektrycznego, uszkodzenia izolacji, zaniku napięcia jednej lub więcej faz itp.
g) Łączny limit odpowiedzialności Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia tytułem
niniejszej Klauzuli wynosi: 500.000,-PLN.
h) Franszyza redukcyjna: 10% nie mniej niż 1.000,-PLN
12. Klauzula kosztów działalności. Wykonawca pokrywa wszystkie dodatkowe koszty które Zamawiający musi ponieść
w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy w celu
utrzymania normalnego trybu działalności. Warunkiem odpowiedzialności Wykonawcy jest, aby były to koszty niezbędne
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8. Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia dla drobnego przenośnego sprzętu elektronicznego – z zachowaniem
pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego przenośnego od wszystkich ryzyk (§4 Pkt.
IV) obejmuje dodatkowo drobny przenośny sprzęt elektroniczny m.in. telefony komórkowe, smartfony,
palmtopy, tablety, notebooki, przenośne elektroniczne nośniki danych, aparaty fotograficzne, kamery,
projektory, mikrofony, dyktafony itp.
2) wymieniony w pkt. 1 przenośny sprzęt elektroniczny ubezpieczony zostaje na terenie RP i poza RP w systemie na
pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia.
3) Ochroną ubezpieczeniową objęty zostaje przenośny sprzęt elektroniczny nalężący do Zamawiającego oraz
należący do osób trzecich użytkowany przez Zamawiającego na podstawie stosownych umów.
4) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 100.000,-PLN.
5) Franszyza redukcyjna – 15 % nie mniej niż 100,-PLN (dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem poza lokalizacjami
objętymi ochroną ubezpieczeniową); 10% nie mniej niż 50,-PLN (dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku
lub upuszczenia) oraz 100,-PLN (dotyczy pozostałych zdarzeń).
(Klauzula dotyczy ubezpieczenia przenośnego sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).

w celu utrzymania niezakłóconej działalności lub przywrócenia poziomu działalności do stanu sprzed szkody. Maksymalny
okres odszkodowawczy: 12 miesięcy. Limit odpowiedzialności Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia tytułem niniejszej Klauzuli wynosi 300.000,-PLN. (Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
13. Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Z zachowaniem pozostałych nie
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia od ognia i innych
zdarzeń losowych wymieniony w § 4 Pkt I ust 1 zostaje rozszerzony na wszystkie ryzyka i przyjmuje brzmienie: Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzenia
powodujące zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną, z zastrzeżeniem
i uwzględnieniem pozostałych postanowień Umowy.
1) Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, z wyłączeniem szkód
wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego.
2) O ile w OWU danego Wykonawcy funkcjonują następujące wyłączenia odpowiedzialności, to w ramach niniejszych
warunków nie mają one zastosowania:
a) ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód wynikających z awarii urządzeń i instalacji wodno – kanalizacyjnych
lub centralnego ogrzewania,
b) ograniczenia odpowiedzialności z tytułu awarii urządzeń lub instalacji tryskaczowych oraz samoczynnego otworzenia
się główek tryskaczowych z innych przyczyn jak pożar - nie dotyczy testów,
c) ograniczenia ochrony dla ryzyka powodzi uzależnione od lokalizacji mienia (obszary bezpośrednio zagrożone
powodzią), jak również od historycznego występowania szkód z tego tytułu (liczba szkód powodziowych na danym
terenie),
d) ograniczenia dotyczące szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu lądowego w ogrodzenia, bramy, budynki
i budowle,
e) obowiązek ubezpieczającego dotyczący zamykania głównego zaworu w budynku lub lokalu, który nie jest
użytkowany lub nie czynny dłużej niż 3 dni,
f) karencje – czasowe wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za dane ryzyko.
3) (Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
14. Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego – z zachowaniem pozostałych nie
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że:
1) ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (§4 Pkt. IV) obejmuje
dodatkowo wszelki stacjonarny sprzęt elektroniczny m.in. komputery biurowe z oprzyrządowaniem, serwery,
inny elektroniczny sprzęt biurowy, aparatura naukowo – badawcza itp.
2) wymieniony w pkt. 1 stacjonarny sprzęt elektroniczny ubezpieczony zostaje na terenie RP w systemie na
pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia.
3) Ochroną ubezpieczeniową objęty zostaje stacjonarny sprzęt elektroniczny nalężący do Zamawiającego oraz
należący do osób trzecich użytkowany przez Zamawiającego na podstawie stosownych umów.
4) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 500.000,-PLN.
5) Franszyza redukcyjna – 15 % nie mniej niż 100,-PLN.
6) (Klauzula dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).
15. Klauzula katastrofy budowlanej – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia ustala się, że Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe
wskutek katastrofy budowlanej, za którą uważa się szkody wynikłe z niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu
budowlanego lub jego części w rozumieniu Prawa budowlanego. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż
1.000,-PLN. Limit odpowiedzialności: 1.000.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
(Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
16. Klauzula renowacji księgozbiorów:
1) Wykonawca pokrywa do ustalonego limitu koszty poniesione celem przywrócenia uszkodzonego wskutek
zdarzeń objętych zakresem ochrony ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych księgozbioru do stanu
sprzed szkody (np. zwrot kosztów osuszenia uszkodzonych ksiąg). Klauzula niniejsza obejmuje ochroną koszty
poniesione na renowację uszkodzonych księgozbiorów, znajdujących się we własnych, wynajmowanych lub
dzierżawionych budynkach lub pomieszczeniach, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność,
2) Limit odpowiedzialności – 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu danego
dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia,
3) Franszyza integralna – 500,-PLN;
(Klauzula dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych).
17. Klauzula ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej. Ustanawia się
odpowiedzialność Wykonawcy za szkody z tytułu wykonywania władzy publicznej w szczególności wynikłe z bezprawnego
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działania lub zaniechania, będącego skutkiem wykonywania władzy publicznej w oparciu o art. 417, 417¹ oraz 417² Kodeksu
Cywilnego.
1) Dla celów niniejszej klauzuli przyjmuje się, że przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają:
a) czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy, nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową.
b) szkoda – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające
na powstaniu czystej straty finansowej również czysta strata finansowa.
c) wykonywanie władzy publicznej - działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego o charakterze władczym, porządkowym
lub organizacyjnym, mieszczące się w kompetencjach Zamawiającego.
d) wypadek ubezpieczeniowy – zdarzenie mogące być przyczyną roszczeń odszkodowawczych polegające na działaniu
lub zaniechaniu Ubezpieczonego/Ubezpieczającego , np.:
 działaniu lub zaniechaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej
wykonywanej z mocy prawa lub przy wykonywaniu zadań zleconych na podstawie stosownych porozumień,
 w zakresie realizacji zadań własnych określonych przez ustawy i inne akty prawne jako działania
obowiązkowe,
 w zakresie realizacji zadań zleconych odrębnymi ustawami lub aktami prawa albo ich realizacji na podstawie
porozumień zawieranych z organami tej administracji,
 w zakresie zgodnego z prawem działania związanego z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli przemawiają
za tym dozwolone przez prawo względy słuszności.
2) Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej: Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować zdarzenia/wypadki, które
miały miejsce w okresie ubezpieczenia i zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. Za wypadek
ubezpieczeniowy przyjmuje się zdarzenie, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia, powodujące w konsekwencji szkodę
na osobie, szkodę rzeczową lub majątkową w postaci czystej straty finansowej.
3) Zakres przedmiotowy: Ustanawia się odpowiedzialność Wykonawcy ograniczoną do ustalonego limitu za szkody
majątkowe w postaci czystej straty finansowej powstałe na skutek m/in:
a) działania lub zaniechania Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej wykonywanej z
mocy prawa lub przy wykonywaniu zadań zleconych na podstawie stosownych porozumień,
b) realizacji zadań własnych określonych przez ustawy jako działania obowiązkowe,
c) realizacji zadań zleconych odrębnymi ustawami albo ich realizacji na podstawie porozumień zawieranych z organami
tej administracji, a także z zakresu organizacji i przeprowadzania wyborów powszechnych, referendów,
d) zgodnego z prawem działania związanego z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli przemawiają za tym dozwolone
przez prawo względy słuszności,
4) Odpowiedzialność Wykonawcy nie jest uzależniona od przypisania winy bezpośredniemu sprawcy szkody. Wykonawca nie
jest wolny od odpowiedzialności także w przypadku, gdy nie można ustalić bezpośredniego sprawcy szkody lub gdy
bezpośrednim sprawcą szkody jest organ kolegialny.
5) Wartość szkody
a) jeżeli o wielkości odszkodowania i/lub zadośćuczynienia orzekł sąd w prawomocnym wyroku lub organ administracji
publicznej w ostatecznej decyzji administracyjnej, Wykonawca wypłaci odszkodowanie powiększone o obciążające
Ubezpieczonego koszty postępowania,
b) do kosztów postępowania dolicza się koszty zastępstwa procesowego lub pomocy prawnej, w ramach sumy
gwarancyjnej,
c) jeżeli poszkodowany nie wystąpił do sądu powszechnego lub organu administracji publicznej o przyznanie
odszkodowania lub/i zadośćuczynienia, wartość szkody jest określana przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w granicach roszczenia poszkodowanego pod warunkiem, że określenie wielkości szkody nie jest
uzależnione od orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej,
d) podlimit odpowiedzialności Wykonawcy na koszty postępowania sądowego lub administracyjnego (określone w lit.
a) oraz koszty zastępstwa procesowego lub pomocy prawnej (określone w lit. b) wynosi 30.000,-PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
6) Wypłata odszkodowania
a) w przypadku określonym w pkt a) rozdziału „Wartość szkody”, Wykonawca wypłaci odszkodowanie w terminie 14
dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub decyzji o organu administracji publicznej,
b) jeżeli roszczenie poszkodowanego oraz zebrane w toku postępowania likwidacyjnego informacje i dokumenty
pozwalają na ustalenie rozmiarów i przyczyn powstania szkody, nie czekając na zakończenie się postępowania
sądowego lub administracyjnego, Wykonawca wypłaci odszkodowanie w terminie ustalonym w pkt c)
z uwzględnieniem pkt d) i e) Powyższe postanowienia odnoszą się per analogiam do bezspornej części
odszkodowania,
c) w przypadku określonym w pkt c) rozdziału „Wartość szkody”, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 30
dni od otrzymania zgłoszenia szkody,
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d) jeżeli wyjaśnienie okoliczności powstania szkody, niezbędne do przyznania i ustalenia wielkości odszkodowania,
napotyka istotne utrudnienia, Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o ich przyczynach i planowanym
terminie zakończenia postępowania likwidacyjnego,
e) w przypadku określonym w pkt d), wypłata odszkodowania nastąpi w ciągu 14 dni od wyjaśnienia wszystkich
niezbędnych okoliczności, nie później niż w ciągu 90 dni od przyjęcia zgłoszenia szkody.
7) Wykonawca nie będzie odpowiadał za szkody:
a) majątkowe w postaci czystej straty finansowej, których wielkość nie przekracza 500,-PLN (franszyza integralna),
b) wyrządzone umyślnie,
c) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem,
d) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności,
e) powstałe w wyniku niewypłacalności,
f) wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
g) wynikłe z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za
które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania”
8) Limit odpowiedzialności wynosi 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
9) W odniesieniu do szkód powstałych z tytułu wykonywania władzy publicznej franszyza redukcyjna wynosi 5 % szkody, nie
więcej niż 5.000,-PLN.
(Klauzula dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej).
§ 8. Okres ubezpieczenia.
Okresy ubezpieczenia wynoszą 12 miesięcy przez trzy kolejne lata tj.:
1) pierwszy od 01 marca 2019 roku do 29 lutego 2020 roku,
2) drugi od 01 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 roku,
3) trzeci od 01 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku.
§ 9. Forma zawarcia ubezpieczenia.
1. Polisy lub inne dokumenty ubezpieczeniowe, Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu
pisemnego zgłoszenia otrzymanego od Brokera działającego w imieniu Zamawiającego.
2. Strony dopuszczają możliwość przesyłania przedmiotowego zgłoszenia faksem lub e - mailem.
§ 10. Składka za ubezpieczenie.
Składka roczna za ubezpieczenie naliczana będzie z zastosowaniem następujących stawek w poszczególnych grupach ryzyk –
odpowiednio:
1) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – stawka od sumy ubezpieczenia: ……%;
2) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku – stawka od sumy ubezpieczenia: ……. %,
3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego od szkód materialnych (All Risks) – stawka od sumy
ubezpieczenia: …..%,
4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - stawka od sumy gwarancyjnej: ……..%,
§ 11. Płatność składki.
1. Płatność składki za roczny okres ubezpieczenia zostaje rozłożona na 4 równe raty kwartalne.
2. W przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych płatność składki jednorazowo z zastosowaniem systemu pro – rata, za
wykorzystaną ilość dni z wyliczenia według wzoru: ilość dni wykorzystanych / 365 x składka roczna.

§ 13. Zasady likwidacji szkód
1. Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić likwidację szkód zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.
2. Wykonawca wypłaca odszkodowanie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy.
3. Zgłoszenie szkody z umów ubezpieczeń zawartych na warunkach niniejszej Umowy Generalnej może nastąpić:
a)
w oddziale Wykonawcy …………………………………………… albo
b)
za pośrednictwem infolinii Wykonawcy na nr ………………………albo
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§ 12. Obowiązki Zamawiającego.
1. Zamawiający obowiązany jest umożliwić przedstawicielowi Wykonawcy (o ile zajdzie taka potrzeba) dokonanie lustracji
ubezpieczanego mienia przed zawarciem danej umowy ubezpieczenia.
2. W czasie trwania Umowy Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę za pośrednictwem Brokera o wszelkich
zmianach mogących mieć ewidentny wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa szkody.
3. Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania i ochrony dokumentacji finansowej oraz prowadzenia wiarygodnej
ewidencji ubezpieczonego mienia, zgodnie z ustawą – o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi.

Dział Zamówień Publicznych
c)

mailem na adres Wykonawcy………………………………..……..

§ 14. Postanowienia końcowe.
1. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sądem właściwym dla rozwiązywania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy generalnej jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego, wg prawa polskiego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jednym dla Brokera.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowi Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SIWZ.
.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

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

………………………………………………

BROKER
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Wzór umowy dla zadania 2
UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA KL, NNW i BAGAŻU NR …………………………
zawarta w dniu ……................... w Lublinie pomiędzy:
Katolickim
Uniwersytetem
Lubelskim
Jana
Pawła
II,
Al.
Racławickie
14,
NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 – zwanym dalej Zamawiającym – reprezentowanym przez:

20-950

Lublin,

……………………………………….......................................... upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ..........................
znak pisma ......................... udzielonego przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie,
a:
1. ………………… z siedzibą w …………. przy ul. ………………., wpisaną do ………………. pod numerem …………………….
reprezentowaną przez …………......………………………….,
zwanymi w dalszej części umowy „Wykonawcą”, a wspólnie zwanymi dalej „Stronami.”
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późń. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest Wykonanie usługi ubezpieczenia dla Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (oznaczenie sprawy: AZP-240/PN-p30/001/2019), została zawarta umowa
o następującej treści:

§ 3.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać opłaty składki ubezpieczeniowej
jedynie z tytułu wykonania części Umowy.
2. Zamawiający ma prawo, zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstąpić od umowy w całości lub
części, wedle uznania Zamawiającego, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zajściu którejkolwiek z poniższych
okoliczności:
1) Wykonawca nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy lub realizuje
zamówienie w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i pomimo wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła
poprawa w tym względzie,
2) Wykonawca nie podjął się realizacji lub przerwał realizację postanowień umowy,
3) Wykonawca utracił uprawnienia konieczne dla realizacji niniejszej umowy,
4) Wykonawca wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego, w skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu/odstąpieniu od umowy winno być, pod rygorem nieważności, złożone w formie pisemnej.
4. Zmiana treści Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego Aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie
Strony.
5. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 4, może nastąpić wyłącznie w przypadkach:
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§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Umowa Generalna Ubezpieczenia KL, NNW i Bagażu, zwana dalej Umową reguluje zasady współpracy pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą dotyczące zawierania umów ubezpieczeń kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych
wypadków i bagażu podczas służbowych podróży zagranicznych pracowników, studentów studiów dziennych, zaocznych,
wieczorowych (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów
podyplomowych (zwanych dalej – studentami Zamawiającego).
2. W zakresie wszelkich spraw związanych z Umową wyłącznym Pełnomocnikiem Zamawiającego jest Broker
ubezpieczeniowy Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 177 – 181 Przedstawicielstwo w Lublinie ul. Pana
Balcera 6/105, reprezentowany przez : Leonarda Pilipczuka – Dyrektora Przedstawicielstwa w Lublinie zwany dalej
„Brokerem”.
§ 2.
1. W ramach Umowy strony zobowiązują się, poprzez wspólne i zgodne działanie w dobrej wierze, stosując zasady dobrej
praktyki dołożyć wszelkiej staranności niezbędnej przy wykonywaniu Umowy.
2. Wykonawca uznaje i oświadcza, że są mu znane wszystkie okoliczności oraz informacje niezbędne do realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy, w tym oceny ryzyka. Wszelkie inne informacje Wykonawca uznaje za nieistotne.
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1) terminu obowiązywania umowy związanego z niewyczerpaniem, wcześniejszym lub późniejszym wyczerpaniem całej
wartości zawartej umowy;
2) terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę nastąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, po zaproponowaniu przez
Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może
spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez
naliczania kar umownych;
3) zmiany odpowiednich zapisów umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie
treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
4) zmiany odpowiednich zapisów umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
5) zmiany odpowiednich zapisów umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej jako
zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia;
6) zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy;
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
8) zmiany podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców, co najmniej takich samych
właściwości (kwalifikacji), pod rygorem niedopuszczenia podwykonawców do wykonywania Umowy,
9) zmiany sposobu realizacji Umowy z samodzielnej realizacji wykonywanej przez Wykonawcę, na realizację z udziałem
podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne, do realizacji danej
części Umowy oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, a dotyczącym braku podstaw do
wykluczenia z postępowania,
10) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania Umowy,
11) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy,
12) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa
pod warunkiem, że nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
6. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego
aneksu do umowy.
7. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy
zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
8. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie
wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy
organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu, z zastrzeżeniem §3 ust. 5 pkt. 12) umowy. Zawiadomienie uważa się za
skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie. W przypadku braku zawiadomienia
drugiej strony o zmianie siedziby i adresu, doręczenia korespondencji na dotychczas znany adres uważa się za skuteczne.

§ 5. Osoby ubezpieczane.
1. Pracownicy i studenci Zamawiającego wyjeżdżający lub przebywający poza granicami RP, zwani dalej Ubezpieczonymi.
2. Ubezpieczeni udający się w podróż zagraniczną mogą wykonywać między innymi następuje działania:
1)
uczestniczyć w konferencjach, seminariach, spotkaniach naukowych, itp.,
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§ 4. Przedmiot Umowy (rodzaje ubezpieczeń).
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie usług ubezpieczenia i następujących rodzajów ryzyk:
1) ubezpieczenie kosztów leczenia
(KL) pracowników i studentów Zamawiającego wynikłych w związku
z: nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem powstałym poza granicami RP w czasie służbowych
podróży zagranicznych,
2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) pracowników i studentów Zamawiającego powstałych
w okresie służbowych podróży zagranicznych powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć
ubezpieczonego.
3) ubezpieczenie bagażu podróżnego (bagaż) pracowników i studentów Zamawiającego w czasie służbowych podróży
zagranicznych.
2. Umowa obejmuje zdarzenia bez ograniczeń terytorialnych.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

prowadzić wykłady,
odbywać krótko i długoterminowe staże naukowe,
odbywać studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie,
uczestniczyć w kursach językowych i szkoleniach zawodowych,
prowadzić badania naukowe w laboratoriach oraz w terenie,
uczestniczyć w targach edukacyjnych, specjalistycznych i imprezach promocyjnych.

§ 7. Forma zawarcia ubezpieczenia i system rozliczenia składki ubezpieczeniowej.
1. Umowa reguluje istotne elementy ubezpieczenia m.in. takie jak: definicje, rodzaje ubezpieczeń, zakres ubezpieczenia,
sumy i składki ubezpieczeniowe itp. na okres od 01 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.
2. Polisy zawarte przed datą wygaśnięcia Umowy, zachowują swoją ważność przez cały okres ubezpieczenia.
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§ 6. Definicje.
1. Ubezpieczony – wskazana w umowie ubezpieczenia osoba fizyczna, która jest objęta ochroną ubezpieczeniową.
2. Ubezpieczający – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (zwany dalej Zamawiającym), który deleguje w podróż
służbową swoich pracowników lub kieruje za granicę, studentów i uczestników studiów doktoranckich
3. Koszty leczenia – niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty pomocy medycznej udzielonej ubezpieczonemu
podczas podróży zagranicznej w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.
4. Nagłe zachorowanie - powstały w sposób nagły stan chorobowy zagrażający życiu albo zdrowiu osoby ubezpieczonej
wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.
5. Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony
niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo zmarł.
6. Trwały uszczerbek na zdrowiu - trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby ubezpieczonej spowodowane
nieszczęśliwym wypadkiem objętym ubezpieczeniem.
7. Leczenie ambulatoryjne – udzielenie pomocy lekarskiej w szpitalu lub innej placówce medycznej, trwające nie dłużej niż 24
godziny.
8. Choroba przewlekła - choroba o długotrwałym przebiegu, trwająca zwykle miesiącami lub latami, leczona w sposób stały
lub okresowy.
9. Zaostrzenie chorób przewlekłych - nagłe nasilenie objawów choroby przewlekłej o ostrym (burzliwym) przebiegu,
wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej.
10. Powikłania chorób przewlekłych - nagłe wystąpienie objawów chorobowych ze strony tego samego lub innego narządu
lub układu pozostające w bezpośrednim związku z chorobą przewlekłą i wymagające udzielenia natychmiastowej pomocy
lekarskiej.
11. Wyczynowe uprawianie sportu: aktywność fizyczna uprawiana w ramach klubów lub organizacji sportowych mająca na
celu osiągnięcie (w drodze rywalizacji) jak najlepszych wyników albo w celach zarobkowych.
12. Praca za granicą - podjęcie przez ubezpieczonego za granicą czynności (prac umysłowych i fizycznych) w ramach
wykonywanych obowiązków lub czynności zleconych wchodzących w zakres czynności wyjazdu (podróży) służbowej itp.
które mogą zwiększyć ryzyko powstania szkody, między innymi takich jak:
1) prace związane z prowadzonymi badaniami i projektami naukowymi w różnych dziedzinach nauki,
2) uczestnictwo w międzynarodowych seminariach i sympozjach,
3) uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych,
4) praca w ramach zorganizowanych czynności wymiany międzynarodowej itp.,
5) inne podobne, zlecone wyjazdy służbowe,
6) prowadzenie zajęć dydaktycznych.
13. Bagaż podróżny - rzeczy osobiste należące do ubezpieczonego będące w jego posiadaniu podczas podróży zagranicznej.
14. Suma ubezpieczenia - określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy za
szkody powstałe w okresie ubezpieczenia; w odniesieniu do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przez sumę
ubezpieczenia rozumie się określoną w umowie ubezpieczenia kwotę będącą podstawą do ustalania wysokości świadczeń, do
których zobowiązuje się Wykonawca.
15. Kradzież z włamaniem - dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczenia po uprzednim usunięciu siłą
zabezpieczenia lub otwarciu wejścia przy użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza
oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju.
16. Rozbój - zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec ubezpieczonego albo
doprowadzeniu go do stanu nieprzytomności lub bezbronności.
17. Liczba osobodni - iloczyn dni objętych ochroną ubezpieczeniową i liczby osób Ubezpieczonych.
18. Dokument ubezpieczenia - polisa, karta, certyfikat lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.
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3. Koniec okresu obowiązywania Umowy nie powoduje wygaśnięcia okresu ochrony ubezpieczeniowej w przypadku polis
zawartych przed upływem obowiązywania Umowy z końcem okresu ubezpieczenia po terminie obowiązywania niniejszej
Umowy.
4. W okresie trwania Umowy zawierane będą na podstawie zgłoszenia Zamawiającego następujące rodzaje polis
ubezpieczeniowych zgodnie z obowiązującymi pakietami ubezpieczeniowymi wymienionymi w § 8 Umowy:
1) Roczne (z okresem ochrony 365 dni) zbiorcze polisy obrotowe do poszczególnych Pakietów (dotyczy Pakietów I i II)
na krótkoterminowe lub długoterminowe wyjazdy indywidualne lub zbiorowe. Polisy obrotowe opłacane będą
z uwzględnieniem zaliczkowej składki rocznej (płatnej w czterech równych ratach kwartalnych; pierwsza rata płatna
z 14 dniowym terminem wpłaty) za ilość osobodni do wykorzystania wskazaną w danej polisie obrotowej. Do
poszczególnych polis obrotowych (w okresie jej ważności) Zamawiający przesyłał będzie (celem ewidencyjnym)
e-mailem na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail zgłoszenia osób obejmowanych ochroną ubezpieczeniową.
Zgłoszenia odbywać będą się z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do Umowy.
2) Rozliczenie składki ubezpieczeniowej za wykorzystane osobodni odbywać będzie się w okresach rocznych tj.,
a) w przypadku wykorzystania większej ilości osobodni (na podstawie listy zgłoszeń – Załącznik nr 1 do Umowy)
w danym rocznym okresie obowiązywania polisy obrotowej niż została opłacona składka, Zamawiający dopłaci
brakującą część składki, wg następującego wyliczenia: składka obowiązująca za wykorzystaną ilość osobodni
w danym roku – łączna opłacona składka roczna wynikająca z polisy obrotowej,
b) w przypadku, gdy składka obowiązująca za ilość osobodni wykorzystanych w danym roku będzie niższa niż
opłacona składka roczna danej polisy obrotowej, nadwyżka (z wyliczenia: opłacona składka roczna za daną polisę
ubezpieczeniową – składka należna za wykorzystaną ilość osobodni z danej polisy ubezpieczeniowej) opłaconej
składki zostanie zaliczona w poczet składki za kolejny roczny okres ubezpieczeniowy lub zwrócona na konto
Zamawiającego. Ostateczne rozliczenie danej polisy nastąpi w terminie do 60 dni po jej wygaśnięciu w zależności
od ilości osobodni wykorzystanych.
5. Na podstawie zgłoszenia (wniosku ubezpieczeniowego) Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu wymaganą ilość
rocznych polis obrotowych na każdy z dwóch Pakietów (Pakiety: I i II).

§ 9. Zakres ubezpieczenia.
1. Ubezpieczenie KL:
1) Ubezpieczenie obejmuje pełny całodobowy zakres ubezpieczenia.
2) Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia (koszty leczenia) objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w okresie
ubezpieczenia poza granicami RP.
3) Ubezpieczenie obejmuje ochroną również zdarzenia powstałe podczas wykonywania prac w ramach obowiązków
służbowych lub wynikających z zakresu wymiany międzynarodowej.
4) Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas wykonywania czynności związanych z charakterem
działalności grupy wyjeżdżających pracowników, studentów lub uczestników studiów doktoranckich np. Zespół
Tańca, grupa teatralna itp. (ubezpieczenie nie obejmuje wyczynowego uprawiania sportu).
5) Ubezpieczenie obejmuje dodatkowo (Pakiet: II) Koszty Leczenia wynikłe wskutek zaostrzenia lub powikłania choroby
przewlekłej.
6) Przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia nie będzie brany pod uwagę wiek ubezpieczonego.
2. Ubezpieczenie NNW:
1) Ubezpieczenie obejmuje pełny całodobowy zakres ubezpieczenia.
2) Ubezpieczenie obejmuje wypadki zarówno w kraju, jak i za granicą z tym, że świadczenia wypłacane są w kraju
i wyłącznie w złotych.
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§ 8. Rodzaje Pakietów ubezpieczeniowych – sumy ubezpieczenia.
1. W okresie trwania Umowy obowiązują następujące pakiety ubezpieczeń:
2. Pakiet I – bez ryzyka kosztów leczenia wynikłych z zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych; zakres terytorialny cały
świat (przewidywana ilość osobodni w rocznym okresie obowiązywania Umowy: 2900):
1) ubezpieczenie KL: suma ubezpieczenia 20000,-EURO,
2) ubezpieczenie NNW : suma ubezpieczenia 10000,-PLN,
3) ubezpieczenie bagażu : suma ubezpieczenia 1000,-PLN.
3. Pakiet II – z ryzykiem kosztów leczenia wynikłych z zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych; zakres terytorialny cały
świat (przewidywana ilość osobodni w rocznym okresie obowiązywania Umowy: 3100):
1) ubezpieczenie KL: suma ubezpieczenia 20000,-EURO,
2) ubezpieczenie NNW : suma ubezpieczenia 10000,-PLN,
3) ubezpieczenie bagażu : suma ubezpieczenia 1000,-PLN.

3) przy ustalaniu wysokości należnego świadczenia nie będzie brany pod uwagę charakter wykonywanej pracy i innych
czynności przez ubezpieczonego (z wyjątkiem wyczynowego uprawiania sportu) oraz jego wiek.
3. Ubezpieczenie bagażu.
1) Ubezpieczenie obejmuje ochroną bagaż podróżny od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek:
1. ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia piorunu, zapadania
lub osuwania się ziemi, eksplozji oraz upadku statku powietrznego,
2.
zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego bagażu w czasie akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami
losowymi wymienionymi w lit. a),
3. wypadku lub katastrofy środka komunikacji,
4. kradzieży z włamaniem,
5. rozboju,
6. zaginięcia w przypadku, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika, któremu został
powierzony do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego.
4. Postanowienia dodatkowe.
Poszczególne umowy ubezpieczenia odnośnie kwestii nieuregulowanych w Umowie zawierane będą na podstawie
obowiązujących w dniu zawarcia tej Umowy ogólnych warunków ubezpieczenia …………………………… zatwierdzonych przez
Zarząd …………… uchwałą z dnia ………….. roku i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia
……………………
§ 10. Rodzaje i wysokość świadczeń.
1. Ubezpieczenie KL.
W ramach kosztów leczenia Wykonawca pokrywa następujące rodzaje świadczeń:
1) W ramach sumy ubezpieczenia:
a) konsultacje medyczne,
b) pobyt w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia z uwagi na wskazania życiowe albo
wskazania nagłe lub pilne nie można było odłożyć do czasu powrotu ubezpieczonego do kraju,
c) transport ubezpieczonego do RP:
 jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego lub przewlekłego
zachorowania objętego zakresem ochrony wymaga transportu do RP, Wykonawca organizuje i pokrywa
koszty transportu ubezpieczonego do miejsca jego zamieszkania w RP albo placówki medycznej w RP.
Transport do RP przysługuje ubezpieczonemu wówczas, gdy z uwagi na jego stan zdrowia uprzedni
przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany. Transport do miejsca zamieszkania w RP albo
do placówki medycznej w RP dokonywany jest po udzieleniu poszkodowanemu niezbędnej pomocy
medycznej umożliwiającej kontynuowanie leczenia w RP,
 odbywa się dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu,
 o konieczności, możliwości i sposobie transportu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania w RP albo
placówki medycznej w RP decydują lekarze Wykonawcy po uprzednich konsultacjach z lekarzem
prowadzącym leczenie i w oparciu o dokumentację medyczną,
2) Do wysokości 50% sumy ubezpieczenia:
transport zwłok ubezpieczonego do RP: jeżeli ubezpieczony - wskutek nieszczęśliwego wypadku, nagłego lub
przewlekłego zachorowania objętego ochroną ubezpieczeniową - zmarł podczas podróży zagranicznej, Wykonawca
organizuje i pokrywa koszty transportu zwłok do miejsca pogrzebu w RP, w tym koszty zakupu trumny maksymalnie do
równowartości 1000 EURO,
3) Do wysokości 10% sumy ubezpieczenia:
a) zabiegi ambulatoryjne, lekarstwa i środki opatrunkowe przepisane przez lekarza,
b) badania pomocnicze zlecone przez lekarza (RTG,EKG,USG lub podstawowe badania laboratoryjne) niezbędne
do rozpoznania lub leczenia choroby,
c) koszty naprawy lub zakupu okularów, protez i innych środków pomocniczych wspomagających narządy ruchu,
jeżeli ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem powodującym trwały uszczerbek na zdrowiu,
d) transport medyczny do przychodni lub szpitala z miejsca pobytu ubezpieczonego lub z miejsca wypadku,
e) transport ubezpieczonego do innego szpitala, jeżeli placówka medyczna, w której ubezpieczony jest
hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia - decyzja należy do
kompetencji Wykonawcy,
f)
transport do miejsca zakwaterowania ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, o ile stan zdrowia
ubezpieczonego uniemożliwia mu skorzystanie z konwencjonalnych środków transportu lokalnego lub
transport medyczny został zlecony przez lekarza prowadzącego,
2. Ubezpieczenie NNW.
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1)

świadczenie w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku
nieszczęśliwego wypadku objętego umową ubezpieczenia,
2) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego
umową ubezpieczenia, przy czym jeżeli ubezpieczony doznał 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu Wykonawca
wypłaca świadczenie w pełnej wysokości sumy ubezpieczenia, a w razie częściowego uszczerbku taki procent sumy
ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku,
3) niezależnie od świadczeń objętych umową ubezpieczenia, Wykonawca zwraca ubezpieczonemu niezbędne
udokumentowane wydatki poniesione na przejazdy w RP do lekarzy wskazanych przez Wykonawcę, przy czym koszty
dojazdu innym środkiem transportu niż komunikacja publiczna refundowane są po zaakceptowaniu przez
Wykonawcę zasadności wyboru środka transportu,
4) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Ubezpieczyciel wypłaca pod warunkiem, że trwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć nastąpiły w ciągu 12 miesięcy
licząc od daty wypadku objętego odpowiedzialnością.

3. Ubezpieczenie bagażu.
Odszkodowanie wypłacane jest w kwocie odpowiadającej rzeczywistej wysokości szkody, nie więcej jednak niż do
wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia stanowiącej górną granicę odpowiedzialności.
§ 11. Okres ubezpieczenia.
Okresy ubezpieczenia wynoszą 12 miesięcy przez trzy kolejne lata tj.:
1) pierwszy okres ubezpieczeniowy od 01 marca 2019 roku do 29 lutego 2020 roku,
2) drugi okres ubezpieczeniowy od 01 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 roku,
3) trzeci okres ubezpieczeniowy od 01 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku.

§ 13. Składka ubezpieczeniowa.
1. W okresie obowiązywania Umowy zawierane będą polisy ubezpieczeniowe z zastosowaniem systemu płatności
i rozliczenia składki opisanym w § 7 Umowy.
2. W okresie obowiązywania Umowy w poszczególnych pakietach ubezpieczeniowych obowiązują następujące ceny (składki)
za jeden osobodzień w PLN:
1) Pakiet I : ………… PLN od osoby za jeden dzień,
2) Pakiet II : ……….. PLN od osoby za jeden dzień,
3. Płatność składki ubezpieczeniowej następować będzie w PLN, w czterech ratach kwartalnych w każdym z trzech rocznych
okresów ubezpieczeniowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości szacunkowych osobodni w skali danego roku, określonych w § 8 Ust. 1 i 2
– w zależności od rzeczywistych potrzeb.
5. Składka płatna jest na rachunek Wykonawcy w ………………………………………………….
6. Na koniec każdego miesiąca Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury (o ile zajdzie taka potrzeba) za
wykorzystane przez Zamawiającego w danym miesiącu osobodni.
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§ 12. Okres ochrony ubezpieczeniowej.
1. Odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży przez ubezpieczonego, nie wcześniej jednak
niż od dnia (godziny) wystawienia dokumentu ubezpieczenia.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy kończy się z chwilą zakończenia podróży przez ubezpieczonego, nie później jednak niż
z upływem dnia oznaczonego w dokumencie ubezpieczenia.
3. Początek podróży rozpoczyna się z chwilą opuszczenia miejsca zamieszkania przez ubezpieczonego, kończy się z chwilą
powrotu ubezpieczonego do mieszkania.
4. Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia KL rozpoczyna się z momentem przekroczenia granicy
Rzeczypospolitej przy wyjeździe i kończy się w momencie przekroczenia granicy przy powrocie do Rzeczypospolitej,
a w przypadku ubezpieczenia NNW i bagażu (odpowiednio) z chwilą opuszczenia mieszkania (powrotu) przez
ubezpieczonego.
5. Przedłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ubezpieczonego może nastąpić jedynie przed upływem
ważności polisy ubezpieczeniowej i wymaga wystawienia nowego dokumentu ubezpieczeniowego.
6. Jeżeli osoba, na rzecz której zawiera się ubezpieczenie przebywa za granicą, ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po
upływie 5 dni od daty wystawienia dokumentu ubezpieczenia - nie dotyczy przedłużenia (kontynuacji) ochrony
ubezpieczeniowej.

Dział Zamówień Publicznych
7. Klauzula stempla bankowego — jeżeli zapłata należnej Wykonawcy składki dokonywana jest w formie przelewu
bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na
właściwy rachunek Wykonawcy, o ile zlecenie zostało zrealizowane.
§ 14. Obowiązki Zamawiającego.
1. Zamawiający obowiązany jest przekazywać terminowo Wykonawcy dane niezbędne do zawarcia ubezpieczenia.
2. W czasie trwania umów ubezpieczenia Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę za pośrednictwem Brokera
o wszelkich zmianach mogących mieć ewidentny wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa szkody.
3. Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania i ochrony dokumentacji finansowej oraz prowadzenia wiarygodnej
ewidencji danych dotyczących zawieranych ubezpieczeń, zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych.
§ 15. Obowiązki Wykonawcy.
1. Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić likwidację szkód zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń i innymi
obowiązującymi przepisami w tym zakresie (Kodeks Cywilny itp.).
2. Wykonawca wypłaca odszkodowanie w sposób zgodny z postanowieniami Umowy, Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń
i innymi przepisami w tym zakresie.
3. Wykonawca obowiązany jest podać podstawę prawną i uzasadnić na piśmie swoje ustalenia dotyczące wysokości
przyznanego odszkodowania lub jego odmowy.
§ 16. Postanowienia końcowe.
1. Umowa została zawarta na okres od dnia 01 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r.
2. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jednym dla Brokera.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowi Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SIWZ.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

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

……………………………………………
BROKER
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Wzór umowy dla zadania 3
UMOWA GENERALNA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr ………………………..
zawarta w dniu ……................... w Lublinie pomiędzy:
Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,
000514064 – zwanym dalej Zamawiającym – reprezentowanym przez:

NIP: 712-016-10-05, REGON:

……………………………………….......................................... upoważnionego na podstawie pełnomocnictwa z dnia ..........................
znak pisma ......................... udzielonego przez Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie,
a:
1. ………………… z siedzibą w …………. przy ul. ………………., wpisaną do ………………. pod numerem …………………….
reprezentowaną przez …………......………………………….,

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późń. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest Wykonanie usługi ubezpieczenia dla Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (oznaczenie sprawy: AZP-240/PN-p30/001/2019), została zawarta umowa
o następującej treści:
§ 1.
1. Umowa Generalna, zwana dalej Umową reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dotyczące
zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych.
2. W zakresie wszelkich spraw związanych z Umową wyłącznym Pełnomocnikiem Zamawiającego jest Broker
ubezpieczeniowy Mentor S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 177 – 181, Przedstawicielstwo w Lublinie ul. Pana
Balcera 6/105, reprezentowany przez: Leonarda Pilipczuka – Dyrektora Przedstawicielstwa w Lublinie zwany dalej
„Brokerem”.
§ 2.
1. W ramach Umowy strony zobowiązują się, poprzez wspólne i zgodne działanie w dobrej wierze, stosując zasady dobrej
praktyki dołożyć wszelkiej staranności niezbędnej przy wykonywaniu Umowy.
2. Wykonawca uznaje i oświadcza, że są mu znane wszystkie okoliczności oraz informacje niezbędne do realizacji przedmiotu
niniejszej Umowy, w tym oceny ryzyka. Wszelkie inne informacje Wykonawca uznaje za nieistotne.
§ 3.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać opłaty składki ubezpieczeniowej
jedynie z tytułu wykonania części Umowy.
2. Zamawiający ma prawo, zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstąpić od umowy w całości lub
części, wedle uznania Zamawiającego, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zajściu którejkolwiek z poniższych
okoliczności:
1) Wykonawca nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy lub realizuje
zamówienie w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy i pomimo wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła
poprawa w tym względzie,
2) Wykonawca nie podjął się realizacji lub przerwał realizację postanowień umowy,
3) Wykonawca utracił uprawnienia konieczne dla realizacji niniejszej umowy,
4) Wykonawca wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego, w skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu/odstąpieniu od umowy winno być, pod rygorem nieważności, złożone w formie pisemnej.
4. Zmiana treści Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego Aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie
Strony.
5. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 4, może nastąpić wyłącznie w przypadkach:
1) terminu obowiązywania umowy związanego z niewyczerpaniem, wcześniejszym lub późniejszym wyczerpaniem całej
wartości zawartej umowy;
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§ 4.
1. Zakres ubezpieczeń opisany w Umowie jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń Wykonawcy,
zwanych dalej „OWU” znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od
opisanego w Umowie, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w OWU
z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania.
2. Składki (stawki) za ubezpieczenia uwzględniają w swej wartości wszelkie zniżki lub zwyżki.
3. Wyszczególnione sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT.
4. Wypłata odszkodowań nastąpi z uwzględnieniem podatku VAT po przedstawieniu rachunku lub faktury VAT do wglądu.
§ 5.
Przedmiotem ubezpieczenia są ryzyka związane z pojazdami mechanicznymi oraz same pojazdy wraz z ich wyposażeniem,
będące własnością lub w posiadaniu Zamawiającego oraz nowo nabywane przez Zamawiającego w okresie trwania Umowy
na podstawie zgłoszenia do ubezpieczenia.
§ 6.
1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej na rzecz Zamawiającego w zakresie:
1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) za szkody powstałe
w związku z ruchem tych pojazdów na terenie RP i za granicą (dotyczy państw sygnatariuszy Jednolitego
Porozumienia między Biurami Narodowymi na zasadzie wzajemności) zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
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2) terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę nastąpi konieczność zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, po zaproponowaniu przez
Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Zamawiającego nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. Zmiana nie może
spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy. Zmiana może dotyczyć terminu wykonania umowy bez
naliczania kar umownych;
3) zmiany odpowiednich zapisów umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy konieczne będzie dostosowanie
treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
4) zmiany odpowiednich zapisów umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
5) zmiany odpowiednich zapisów umowy w sytuacji, gdy w czasie trwania umowy wystąpią zdarzenia siły wyższej jako
zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia;
6) zmiany ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy;
7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
8) zmiany podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców, co najmniej takich samych
właściwości (kwalifikacji), pod rygorem niedopuszczenia podwykonawców do wykonywania Umowy,
9) zmiany sposobu realizacji Umowy z samodzielnej realizacji wykonywanej przez Wykonawcę, na realizację z udziałem
podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne, do realizacji danej
części Umowy oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, a dotyczącym braku podstaw do
wykluczenia z postępowania,
10) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania Umowy,
11) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli Wykonawca wykaże, że zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy,
12) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzieli zamówienia publicznego w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa
pod warunkiem, że nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
6. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego
aneksu do umowy.
7. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy
zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
8. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie
wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy
organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu, z zastrzeżeniem §3 ust. 5 pkt. 12) umowy. Zawiadomienie uważa się za
skutecznie doręczone, jeżeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie. W przypadku braku zawiadomienia
drugiej strony o zmianie siedziby i adresu, doręczenia korespondencji na dotychczas znany adres uważa się za skuteczne.

Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 473 ze zm.). Sumą gwarancyjną w ubezpieczeniu OC jest wartość
(minimalna) określona zgodnie z art. 36 ww. ustawy.
2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w krajach
należących do Systemu Zielonej Karty w związku z ruchem tych pojazdów – Zielona Karta (ZK). Sumą gwarancyjną
w ubezpieczeniu OC ważnym na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty (ZK) w odniesieniu do
jednego zdarzenia jest równowartość odpowiedzialności cywilnej posiadaczy lub kierowcy pojazdu mechanicznego,
określonej przez prawo miejsca zdarzenia, najwyżej jednak do wysokości minimalnych limitów ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, przewidzianych w przepisach prawnych państwa, na terytorium którego miało miejsce
zdarzenie, objęte ochroną ubezpieczeniową.
3) Ubezpieczenie Auto Casco (AC)
A) Zakres pełny ubezpieczenia auto casco, obejmujący między innymi szkody w pojeździe lub jego wyposażeniu
powstałe w wyniku:
a) zderzenie się pojazdów,
b) zderzenie się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
c) uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie (w tym również włamanie),
d) pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
e) nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
f)
uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy
medycznej,
g) kradzież lub rabunek pojazdu, jego części lub wyposażenia,
h) uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia.
B) Sumę ubezpieczenia stanowi wartość rynkowa pojazdu według katalogu Info – Expert z miesiąca zawarcia
ubezpieczenia.
C) Franszyza integralna w wysokości: 200,-PLN.
D) Franszyza redukcyjna i udział własny zniesione.
E) Konsumpcja sumy ubezpieczenia nie ma zastosowania.
F) Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej – stosownie wg potrzeb Zamawiającego:
a) samochody osobowe: teren RP + Europa,
b) pozostałe pojazdy: teren RP.
G) Oględziny pojazdu przy przyjęciu do ubezpieczenia: Wykonawca odstępuje od dokonywania oględzin
w następujących przypadkach:
d) kontynuacji ubezpieczenia pojazdu w ramach ubezpieczenia auto casco u Wykonawcy bez jednego dnia przerwy
w okresie ubezpieczenia,
e) przeniesienia ubezpieczenia pojazdu w ramach ryzyka auto casco od innego Zakładu Ubezpieczeń do Wykonawcy
bez jednego dnia przerwy w okresie ubezpieczenia,
f) ubezpieczenia pojazdu fabrycznie nowego, nabytego od autoryzowanego dealera danej marki na terenie RP.
H) Wykonawca uznaje zabezpieczenia antykradzieżowe zamontowane w pojazdach za wystarczające, o ile
zabezpieczenia są sprawne i zaopatrzone w nie pojazdy były ubezpieczone w mijającym okresie od ryzyka
kradzieży w poprzednim Zakładzie Ubezpieczeń.
I) W przypadku pojazdów nowo - nabywanych lub tych, które w mijającym okresie ubezpieczenia nie posiadały
ubezpieczenia auto casco w zakresie ryzyka kradzieży Wykonawca akceptuje następujące rodzaje zabezpieczeń
antykradzieżowych:
e) jedno sprawne zabezpieczenie antykradzieżowe w pojazdach osobowych o wartości do 75 000,-PLN,
f) dwa sprawne zabezpieczenia antykradzieżowe w pojazdach osobowych o wartości powyżej 75 000,-PLN do
150 000,-PLN,
g) trzy sprawne zabezpieczenia antykradzieżowe w pojazdach osobowych o wartości powyżej 150 000,-PLN,
h) jedno sprawne zabezpieczenie antykradzieżowe w pojazdach innych niż osobowe.
J) Likwidacja szkód częściowych: wariant serwisowy - na podstawie faktury z zakładu naprawczego, weryfikowanej
na bazie Audatex z zastosowaniem oryginalnych części bez amortyzacji.
K) Szkoda całkowita: kradzież pojazdu lub szkoda dla której koszty naprawy wyliczone według cen nowych części
oryginalnych producenta pojazdu i wymiaru koniecznej robocizny wskazanych w programie Audatex oraz cen
robocizny w autoryzowanych przez producenta pojazdu zakładach naprawczych (wraz z podatkiem VAT)
przekraczają 70% wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody.
L) Likwidacja szkód całkowitych:
c) bez pozostałości – ustalenie wysokości szkody w kwocie równej wartości rynkowej pojazdu z dnia powstania
szkody, a jeżeli okres eksploatacji pojazdu nie przekroczył 6 miesięcy od daty nabycia jako fabrycznie nowego,
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w wysokości sumy ubezpieczenia przyjętej w wartości fakturowej brutto pojazdu z dnia zakupu (z podatkiem
VAT),
d) przy której występują pozostałości – jak w pkt. a) z tym, że wypłata odszkodowania zostanie pomniejszona o
wartość pozostałości (nieuszkodzonych bądź uszkodzonych w niewielkim stopniu i przedstawiających wartość
użytkową i majątkową części lub zespołów pojazdu, a także całego pojazdu w stanie uszkodzonym, które mogą
być przeznaczone do dalszego użytku lub sprzedaży; wartość pozostałości ustala się na podstawie aktualnych cen
– notowań rynkowych – obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy uwzględnieniu stopnia ich
zużycia) z zastosowaniem procedury ustalenia wartości pozostałości po szkodach całkowitych § 6 Ust. 1 pkt. 3
ppkt M.
M) Procedura ustalenia wartości pozostałości po szkodach całkowitych. Zamawiający dopuszcza dwie równoważne
opcje ustalania wartości pozostałości po szkodzie (Opcja I lub II do wyboru ):
W przypadku gdy Zamawiający nie będzie w stanie sprzedać pozostałości po szkodzie za kwotę ustaloną przez
Wykonawcę, niezwłocznie (nie później niż 30 dni od rozliczenia szkody) przekaże Wykonawcy wniosek o wystawienie
pozostałości na giełdę np. internetową,
b)
W przypadku gdy za pośrednictwem giełdy na dane pozostałości złożono oferty kupna, zostaną one niezwłocznie
przekazane do Zamawiającego i wartość najwyższej zaoferowanej ceny będzie przyjęta do rozliczenia szkody jako
wartość rynkowa pozostałości,
c)
W przypadku, gdyby najwyższa zaoferowana cena na giełdzie była niższa od ustalonej przez Wykonawcę wartości
danych pozostałości po szkodzie całkowitej, Wykonawca dopłaci występującą różnicę po otrzymaniu odpowiedniego
wniosku Zamawiającego.
d)
W przypadku, gdyby najwyższa zaoferowana cena na giełdzie była wyższa od ustalonej przez Wykonawcę
wartości danych pozostałości po szkodzie całkowitej, Wykonawca wystąpi o zwrot występującej różnicy do
Zamawiającego.
Opcja II:
Wykonawca w momencie dokonania wyceny pozostałości po szkodzie całkowitej przekaże Zamawiającemu ofertę ich kupna
według wartości określonej w wycenie.
N) Holowanie ubezpieczonego pojazdu po szkodzie - bez limitu kilometrów, limit kwotowy na jedno zdarzenie do
1500,- PLN na terenie RP lub do 1000,-EURO poza terenem RP (o ile wymienione koszty nie mogły być pokryte z
ubezpieczenia Assistance Wykonawcy)
O) Ochroną ubezpieczeniową (w ramach sumy ubezpieczenia) objęty jest sprzęt stanowiący wyposażenie
dodatkowe pojazdu np.: radioodtwarzacze, zestawy głośnomówiące itp. zainstalowane w pojazdach, których
demontaż wymaga użycia narzędzi lub przyrządów mechanicznych. Zmiana wyposażenia pojazdu, która nie
powoduje zmiany wartości pojazdu powyżej sumy ubezpieczenia nie wymaga zgłoszenia do Wykonawcy.
Limitem odpowiedzialności w ubezpieczeniu wyposażenia dodatkowego jest wartość rzeczywista wyposażenia,
nie więcej jednak niż 20% wartości pojazdu przyjętej do ubezpieczenia.
4) Ubezpieczenie „Assistance”
A. Zakres ubezpieczenia: Udzielenie natychmiastowej pomocy obejmuje minimum następujące świadczenia:
1) W przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu awarii lub wypadku (niezależnie od miejsca zdarzenia),
Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty naprawy na miejscu zdarzenia (z wyłączeniem kosztów części
zamiennych użytych do naprawy) albo organizuje i pokrywa koszty holowania do najbliższego punktu obsługi lub do
miejsca siedziby Ubezpieczającego, jeśli zdarzenie miało miejsce na terenie RP.
2) Jeżeli w następstwie zdarzenia (wypadek lub awaria) ubezpieczony pojazd jest unieruchomiony i gdy naprawa
pojazdu nie może odbyć się w tym samym dniu, w którym nastąpiło zdarzenie albo gdy pojazd został skradziony i nie
odzyskano pojazdu w dniu kradzieży, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa:
 koszta wynajmu pojazdu zastępczego (o podobnych parametrach technicznych) na okres naprawy pojazdu
ubezpieczonego, nie dłużej jednak niż 7 dni na jedno zdarzenie lub koszty przejazdu do najbliższego hotelu
oraz zakwaterowania (noclegów) kierowcy i pasażerów pojazdu w hotelu - maksymalnie do momentu
naprawienia lub odzyskania pojazdu i nie dłużej niż przez 3 doby lub koszty przejazdu kierowcy i pasażerów
innym środkiem transportu do ich miejsc zamieszkania (do wyboru przez Ubezpieczonego),
 koszty jednorazowego przejazdu właściciela po odbiór naprawionego albo odzyskanego po kradzieży pojazdu.
3) W przypadku, gdy kierowca doznał urazu ciała lub nagle zachorował, a żaden z pasażerów nie może kierować
pojazdem, Ubezpieczyciel zapewnia zmiennika kierowcy w celu powrotu pasażerów ubezpieczonym pojazdem do
miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu.
B. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Umowy – „Wykaz pojazdów”.
C. Suma ubezpieczenia: Limity świadczeń w wysokości określonej w OWU Ubezpieczyciela.
5) Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów.
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Opcja I:
a)

A. Przedmiot ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów
mechanicznych (w tym następstwa zawału serca i udaru mózgu występujących nagle i nie spowodowanych stanem
chorobowym) polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i powstałe w związku ruchem lub postojem
pojazdów mechanicznych, w szczególności podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe
będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podróży koniecznej naprawy,
a także podczas załadunku i wyładunku pojazdu.
B. Zakres terytorialny – samochody osobowe: teren RP i Europa, pozostałe pojazdy: teren RP.
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej umowy zastosowanie mają:
1) W zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 473 ze zm.),
2) W zakresie ubezpieczenia ZK - ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych w ruchu zagranicznym ………………..............................................................................,
3) W zakresie ubezpieczenia AC - ogólne warunki ubezpieczenia autocasco od uszkodzeń (AC) i od kradzieży (KR)
…………………………………………………..,
4) W zakresie ubezpieczenia NNW - ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy
i pasażerów ……………………………………,
5) W zakresie ubezpieczenia Asistance:
- ogólne warunki ubezpieczenia „Assistance” (teren RP) …………..……..…………,
- ogólne warunki ubezpieczenia Assistance w ruchu zagranicznym ……………….....,
3. Zakres ubezpieczenia mienia ujętego w § 5 Umowy poszerzony zostaje o postanowienia ujęte w poniższych klauzulach:
1) Klauzula uznania sumy ubezpieczenia za wartość rynkową – Suma ubezpieczenia pojazdu jest równowartością
wartości fakturowej zakupu pojazdu nabytego jako fabrycznie nowy, o ile okres eksploatacji nie przekroczył 6
miesięcy. Wykonawca w okresie do 6 miesięcy okresu eksploatacji uzna przyjętą w umowie ubezpieczenia sumę
ubezpieczenia za wartość rynkową pojazdu.
2) Klauzula zniesienia zasady proporcji – Wykonawca dopuszcza możliwość zadeklarowania przez Zamawiającego
niższej o nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartości rynkowej pojazdu w dniu
zawarcia ubezpieczenia. Fakt ten nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji.
3) Klauzula wysokości odszkodowania przy płatności ratalnej – Niezależnie od wysokości odszkodowania
(odszkodowań), wypłata odszkodowania nie jest uzależniona od wcześniejszego opłacenia składki nie wymaganej do
dnia szkody zgodnie z harmonogramem płatności, ani też Wykonawca nie może potrącić składki z odszkodowania.
4) Klauzula terminu likwidacji szkód - w przypadku zaistnienia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania
oględzin pojazdu w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w ww.
terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu.
5) Klauzula likwidacji szkód spowodowanych przez osoby trzecie – Likwidacja szkód spowodowanych przez osoby
trzecie nastąpi z polisy auto casco bez oczekiwania na pokrycie szkody w ramach procedury regresowej.
6) Klauzula rozliczania szkód częściowych – Wypłata odszkodowania może być realizowana na rachunek
Zamawiającego lub na rachunek zakładu naprawczego. O Wyborze wariantu decyduje Zamawiający w trakcie
procesu likwidacji szkody.
7) Klauzula likwidacji szkód kradzieżowych – W przypadku szkód kradzieżowych (pojazdu lub jego części) wypłata
odszkodowania nastąpi po ustaleniu wysokości szkody bez konieczności oczekiwania na zakończenie postępowania
prowadzonego przez organa ścigania. W przypadku gdy wyniki ww. postępowania nie potwierdzą odpowiedzialności
Wykonawcy, Zamawiający zwróci nienależnie wypłacone odszkodowanie. W przypadku odzyskania pojazdu lub jego
części Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu wypłaconego odszkodowania lub jego części, o ile nie została
wcześniej podpisana cesja praw.
8) Klauzula popełnienia wykroczenia drogowego – nie obowiązują ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje
odszkodowania w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak:
wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy
czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon
komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz zatrzymywania się
i postoju.
9) Klauzula reprezentantów — z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ubezpieczyciel
jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej reprezentantów
Zamawiającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby wchodzące
w skład Władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dotyczy ubezpieczenia auto casco (AC).
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10) Klauzula zgłaszania szkód — zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy ubezpieczenia auto
casco, z wyjątkiem zdarzeń polegających na kradzieży lub rabunku pojazdu.
11) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzula
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w razie
niedotrzymania przez Zamawiającego (w tym z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ) obowiązku powiadomienia
Wykonawcy o zaistniałym zdarzeniu losowym w określonym terminie, zapisane w umowie ubezpieczenia lub OWU
skutki nie zawiadomienia, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie miało
wpływ na ustalenie odpowiedzialności Wykonawcy lub ustalenie wysokości odszkodowania.
12) Klauzula badań technicznych – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU,
strony uzgodniły, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia AC za szkodę, gdy
w momencie jej powstania pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego, o ile w odniesieniu do
tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań technicznych, z zastrzeżeniem, że szkoda
wystąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego pojazdu, a jego stan
techniczny nie miał wpływu na powstanie szkody.
§ 7.
1. Sumą gwarancyjną w ubezpieczeniu OC jest wartość (minimalna) określona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003
roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 473 ze zm.).
2. Sumą gwarancyjną w ubezpieczeniu OC ważnym na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty (ZK)
w odniesieniu do jednego zdarzenia jest równowartość odpowiedzialności cywilnej posiadaczy lub kierowcy pojazdu
mechanicznego, określonej przez prawo miejsca zdarzenia, najwyżej jednak do wysokości minimalnych limitów ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, przewidzianych w przepisach prawnych państwa, na terytorium którego miało miejsce zdarzenie,
objęte ochroną ubezpieczeniową.
3. Limitem odpowiedzialności w ubezpieczeniu Auto Casco jest suma ubezpieczenia przyjęta w umowie ubezpieczenia.
Limitem odpowiedzialności w ubezpieczeniu wyposażenia dodatkowego jest wartość rzeczywista wyposażenia, nie więcej
jednak niż 20% wartości pojazdu przyjętej do ubezpieczenia.
4. W ubezpieczeniu NNW suma ubezpieczenia na każdego ubezpieczonego wynosi 10.000,00 zł.
5. W ubezpieczeniu Assistance limity świadczeń w wysokości określonej w OWU Wykonawcy.
§ 8.
1. Warunki ochrony ubezpieczeniowej określone w niniejszej Umowie mają zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia,
których początek okresu ubezpieczenia przypada w okresie obowiązywania Umowy.
2. Trzyletni okres Umowy zostaje podzielony na trzy roczne okresy ubezpieczeniowe, na które będą wystawiane polisy:
1) pierwszy: począwszy od 01 marca 2019 roku do 29 lutego 2020 r.
2) drugi: począwszy od 01 marca 2020 roku do 28 lutego 2021 r.
3) trzeci: począwszy od 01 marca 2021 roku do 28 lutego 2022 r.
3. Dla pojazdów nowo - nabywanych i wchodzących do ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy okres ochrony
ubezpieczeniowej trwa:
a) W ubezpieczeniu obowiązkowym OC - rozpoczyna się od dnia zgłoszenia w pełnym 12-miesięcznym okresie
ubezpieczenia, z możliwością wyrównania okresu ubezpieczenia do końca każdego rocznego okresu
ubezpieczeniowego, tj. do dnia 29.02.2020, do dnia 28.02.2021 i do dnia 28.02.2022, pod warunkiem złożenia przez
Zamawiającego wniosku o rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron i wyrażeniem na to zgody przez
Wykonawcę.
b) W ubezpieczeniach dobrowolnych (AC, NNW, Assistance, ZK) rozpoczyna się od dnia zgłoszenia do końca okresu
zamówienia, z wyrównaniem okresu ubezpieczenia do końca każdego rocznego okresu ubezpieczeniowego, tj. do
dnia 29.02.2020, do dnia 28.02.2021 i do dnia 28.02.2022.
§ 9.
1. Poszczególne umowy ubezpieczenia zawiera się na podstawie pisemnego zgłoszenia kierowanego do Wykonawcy przez
Brokera działającego w imieniu Zamawiającego.
2. Strony dopuszczają możliwość przesyłania przedmiotowego zgłoszenia faxem lub mailem.
3. Polisy lub inne dokumenty ubezpieczeniowe, Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu
pisemnego zgłoszenia otrzymanego od Brokera działającego w imieniu Zamawiającego
4. Na każdy pojazd wystawiony zostanie Certyfikat (polisa itp.) potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
§ 10.
Składki i stawki ubezpieczeniowe za roczny okres ubezpieczenia poszczególnych grup pojazdów wynoszą za pojazd
odpowiednio :
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1) składka za ubezpieczenie OC:
a) samochody osobowe: ……………………………………………….,
b) samochody ciężarowo - osobowe: ………………………..……….…….,
c) samochody ciężarowe o ładowności do 2 t: ………………….………….,
d) samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2 t: ……………………….,
e) specjalne (koparki itp.): ……………………………………………………,
2) składka za ubezpieczenie ZK: ……………………………………………………….,
3) stawka w ubezpieczeniu Autocasco ( AC + KR) na terenie RP:
a) samochody osobowe: …………………………………………………,
b) samochody ciężarowo – osobowe: ……………………………………,
c) samochody ciężarowe o ładowności do 2 t: …………………………..,
d) samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2 t ……………………..,
Za rozszerzenie zakresu terytorialnego ochrony na teren Europy, w tym również na terenie Ukrainy, Białorusi, Rosji
i Mołdawii, zastosowanie ma zwyżka : ………….……,
4) składka za ubezpieczenie Assistance, wynosi:
a) pojazdy osobowe ………………………………………,
5) składka za ubezpieczenie NNW:
a) pojazdy osobowe: za pojazd …………….…lub za miejsce …….……,
b) pojazdy ciężarowe: za pojazd ………………lub za miejsce …………,
c) pojazdy cięż. – osob. : za pojazd ……………lub za miejsce …………,
Przyjęte stawki ubezpieczeniowe stosowane będą w okresie trwania Umowy generalnej do ubezpieczenia nowo zakupionych pojazdów oraz do ubezpieczeń krótkoterminowych.
§ 11.
1. Płatność składki za roczny okres ubezpieczenia zostaje rozłożona na 4 równe raty kwartalne.
2. W przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych płatność składki jednorazowo z zastosowaniem systemu pro – rata, za
wykorzystaną ilość dni z wyliczenia według wzoru: ilość dni wykorzystanych / 365 x składka roczna.
§ 12.
1. Zamawiający obowiązany jest umożliwić przedstawicielowi Wykonawcy (o ile zajdzie taka potrzeba) dokonanie oględzin
pojazdów przed zawarciem danej umowy ubezpieczenia.
2. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający obowiązany jest powiadomić Wykonawcę, za pośrednictwem
Brokera, o wszelkich zmianach mogących mieć ewidentny wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody.
§ 13.
1. Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić likwidację szkód zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.
2. Wykonawca wypłaca odszkodowanie w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy.
3. Zgłoszenie szkody z umów ubezpieczeń komunikacyjnych zawartych na warunkach niniejszej Umowy może nastąpić:
a) w oddziale Wykonawcy …………………………………………… albo
b) za pośrednictwem infolinii Wykonawcy na nr ………………………albo
c) mailem na adres Wykonawcy ……………………………..…….. albo
§ 14.
1. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Sądem właściwym dla rozwiązywania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy generalnej jest sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jednym dla Brokera.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowi Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

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

………………………………………………

………...............................................................
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/001/2019

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,
NIP - ..........................................................................................., REGON - ..........................................................................,
Reprezentowany przez : ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.
Usługa ubezpieczenia mienia, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń KL, NNW i bagażu na potrzeby Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:



nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;
należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2018 r. poz. 798 ze zm.) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:
1) nazwa podmiotu (wykonawcy): …………………………………………………………………………………………………………..…….……..;
2) nazwa podmiotu (wykonawcy): …………………………………………………………………………………………………………..…….……..;
3) nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..………..…….……..;
(rozszerzyć listę w razie potrzeby)
Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

.............................................................
(miejscowość i data)

..................................................................
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/001/2019
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….
KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,
NIP - ..........................................................................................., REGON - ..........................................................................,
Reprezentowany przez : ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.
Usługa ubezpieczenia mienia, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń KL, NNW i bagażu na potrzeby Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oświadczam, co następuje:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonałem/liśmy wykonuję/jemy usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności
technicznej lub zawodowej dotyczącego doświadczenia opisanego w SIWZ:

Lp.

Nazwa i adres
Zamawiającego

Przedmiot zamówienia
(nazwa przedmiotu, itp.)

1

2

Wartość brutto
zamówienia
wykonanego przez
Wykonawcę/ów

3

Czas realizacji przedmiotu zamówienia

Termin rozpoczęcia
(dzień, miesiąc, rok)

Termin zakończenia
(dzień, miesiąc, rok)

4

5

1.

2.

3.

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane / są wykonywane należycie.

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

..................................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Strona85

(miejscowość i data)
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