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1. Ubezpieczający / Ubezpieczony:  
Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego PAN 
ul. Radzikowskiego 152 
31-342 Kraków 
 
NIP: 6750000444 
REGON: 000326983 
 
2. Wiodąca działalność wg PKD 
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych  
 
3. Opis prowadzonej działalności: 
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk fizycznych 
i pokrewnych oraz upowszechnianie wyników tych badań, w szczególności: 
1)  prowadzenie prac badawczych w zakresie fizyki w specjalnościach naukowych: 
- fizyki i astrofizyki cząstek elementarnych, 
- fizyki jądrowej i oddziaływań silnych, 
- fizyki materii skondensowanej, 
- pokrewnych, w szczególności takich jak: 
biologia radiacyjna i środowiskowa, fizyka środowiska, fizyka medyczna, dozymetria, geofizyka, 
radiochemia, fizyka nowych materiałów oraz badania interdyscyplinarne; 
2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki; 
3) wspieranie rozwoju kadry naukowej, a zwłaszcza osób rozpoczynających karierę naukową; 
4) kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie 
wymienionym w pkt. 1 oraz prowadzenie praktyk studenckich, prac dyplomowych i staży naukowych; 
5) prowadzenie Międzynarodowego Studium Doktoranckiego; 
6) współpraca z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami 
naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz budowy aparatury i 
infrastruktury naukowej; 
7) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 
w celu ich wdrożenia; 
8) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów naukowych i 
prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi; 
9) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu; 
10) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze 
Polskiej Akademii Nauk. 
11) działalność CCB – IFJ PAN  
Centrum Cyklotronowe Bronowice  zajmuje się zastosowaniem cyklotronów w badaniach naukowych i 
radioterapii nowotworów. Oferuje wykorzystanie wiązek protonowych z cyklotronu C-235 dla firm 
komercyjnych do badań własności nowych materiałów, substancji biologicznych, detektorów stosowanych 
w medycynie, technice i fizyce oraz odporności elektroniki na promieniowanie, w tym promieniowanie 
kosmiczne. W CCB IFJ PAN prowadzone są eksperymenty z zakresu fizyki jądrowej, fizyki medycznej, 
dozymetrii, mikrodozymetrii, radiobiologii oraz inżynierii materiałowej. Produkowane są izotopy 
promieniotwórcze przeznaczone do celów badawczych. Rozwijana jest również infrastruktura kliniczna i 
naukowa do radioterapii protonowej, przeznaczonej do nieinwazyjnego leczenia skomplikowanych 
nowotworów. 
 
Szczegółowe informacje o Instytucie na stronie http://www.ifj.edu.pl/ 
 

http://www.ifj.edu.pl/
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4. Okres ubezpieczenia: 36 miesięcy – od 01.04.2022 do 31.03.2025 
 
5. Zakres ubezpieczenia 

5.1. Ubezpieczenia mienia.  

 
Miejsce ubezpieczenia: ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków 
 
Opis ryzyka – załącznik nr 1.1, 1.1.a, 1.1.b, 1.1.c, 1.1.d, 1.1.e  

 
Wykaz mienia – załączniki nr 1.2a, 1.2b, 1.2c 

 
Podane w SIWZ limity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia i stanowią mak-
symalny limit odpowiedzialności łącznie dla wszystkich wystawionych polis z tym samym okresem ubez-
pieczenia.  
 

A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
 
 Okres ubezpieczenia: 01.04.2022 – 31.03.2025 
  Polisy na okres 12 miesięcy, przy założeniu wspólnych limitów, obowiązujących łącznie dla wszystkich 

polis wystawionych w każdym okresie ubezpieczenia.  
 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
 
Limity odpowiedzialności w systemie I- go ryzyka: 

• ubezpieczenie mienia (środki trwałe i wyposażenie, mienie pracownicze) od kradzieży z 
włamaniem i rabunku – 500.000 zł z konsumpcją sumy ubezpieczenia, w tym limit na mienie 
pracownicze 2.000 zł na osobę,  

• ubezpieczenia gotówki od kradzieży z włamaniem i rabunku z lokalu, ubezpieczenie gotówki 
w transporcie – limit 20.000 zł z konsumpcją sumy ubezpieczenia (max 4 transporty w 
miesiącu, transport własny), 

• dewastacja – limit 500.000 zł z konsumpcją sumy ubezpieczenia, 

• ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia –   limit 200.000 zł z konsumpcją 
sumy ubezpieczenia. 

 
Przedmiot ubezpieczenia: szczegółowy wykaz mienia w załączniku 1.2a 

 

Przedmiot ubezpieczenia* Suma 
Ubezpieczenia 

Wartość (KB 
/ O / R) 

System ubezpieczenia 

Budynki budowle – CCB  41.397.200 zł KB Sumy stałe 

Urządzenie cyklotronu  67.267.733 zł KB Sumy stałe 

Budynki budowle – Gantry I i II 33.902.617 zł KB Sumy stałe 

Stanowisko Gantry I  47.063.431 zł KB Sumy stałe 

Stanowisko Gantry II  48.723.875 zł KB Sumy stałe 

Budynki i budowle 38.971.035 zł    KB Sumy stałe 

Pozostałe środki trwale i wyposażenie w 
tym sprzęt elektroniczny powyżej 5 lat 
(wyprodukowany do 2016 roku) ** 

 
147.513.110 zł 

KB Sumy stałe 

Zbiory biblioteczne 3.920.419 zł KB Sumy stałe 

Środki obrotowe 100.000 zł  I ryzyko 
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Gotówka w kasie, w transporcie              20.000 zł Najwyższa 
dzienna 
wartość  

Sumy stałe 

Mienie pracownicze 1.152.000 zł   Rzeczywista Na I ryzyko - Limit na 
osobę – 2.000 -x 576 osób 

*Zastrzega się możliwość wystawienia odrębnych polis dla wybranych przedmiotów ubezpieczenia przy zastrzeżeniu, 
że wszystkie wprowadzone limity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia i stanowią 
maksymalny łączny limit odpowiedzialności dla wszystkich wystawionych polis z tym samym okresem ubezpieczenia. 

** W kolejnych dwóch okresach ubezpieczenia odpowiednio  „ wyprodukowano do 2017 roku ” i 
„wyprodukowano do 2018 roku” 

 
Zakres ubezpieczenia:   
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, 
będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, 
nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego i zaistniało w okresie ubezpieczenia, za wyjątkiem 
szkód wyłączonych w OWU i nie objętych ochroną na podstawie dodatkowych postanowień, klauzul itp. 
 
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone szkody spowodowane 
przez: 
 
A. Zdarzenia Losowe 
a) pożar, 
b) uderzenie pioruna (działanie bezpośrednie i pośrednie), 
c) wybuch, 
d) upadek statku powietrznego, 
e) huragan - za szkody spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia 

przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone miejsce, 
f) deszcz nawalny, 
g) powódź,  
h) podtopienie mienia – zalanie mienia w wyniku podniesienia stanu wód gruntowych na skutek opadów 

atmosferycznych oraz wystąpienia powodzi, 
i) lawina, napór lodu lub śniegu (działanie bezpośrednie i pośrednie na ubezpieczone mienie),  
j) grad, 
k) trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, 
l) zalanie – szkody powstałe w związku z wydobywaniem się wody, pary lub cieczy z instalacji albo 

urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń 
technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej 
ubezpieczeniem, m.in. wskutek: 

- awarii tych instalacji lub urządzeń, 
- rozszczelnienia instalacji lub urządzeń spowodowanego zamarznięciem, 
- samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia, 
- cofnięcia się ścieków w sieci kanalizacyjnej, 
- samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar, nieumyślnego 
pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów, 
- topnienia mas śniegu lub lodu pokrywającego dach i inne elementy budynków lub budowli, jeżeli 
nieszczelność dachu i innych elementów powstała w wyniku rozszczelnienia pod wpływem działania mrozu 
(z wyłączeniem szkód, do których powstania przyczynił się zły stan dachu techniczny dachu lub innych 
elementów budynku), 
- działania osób trzecich. 
m) dym i sadza (przy czym za dym i sadzę rozumie się zawiesinę cząsteczek w gazie będącą bezpośrednim 
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skutkiem spalania lub działania wysokiej temperatury, niezależnie od miejsca, w którym spalanie lub 
działanie wysokiej temperatury wystąpiło), 
n) upadek drzew lub budynków, budowli, urządzeń technicznych i innych elementów na ubezpieczone 

mienie, 
m) uderzenie pojazdu, w tym uderzenie pojazdu należącego i/lub użytkowanego przez Ubezpieczonego, 

za szkody spowodowane uderzeniem pojazdu uważa się również szkody spowodowane uderzeniem 
wózka widłowego lub innego pojazdu używanego do transportu wewnętrznego - limit 
odpowiedzialności dla szkód spowodowanych przez uderzenie pojazdu należącego i/lub 
użytkowanego przez Ubezpieczonego oraz wózka widłowego -  300.000 zł, 

n) huk ponaddźwiękowy, 
o) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia 

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

p) zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową 
ubezpieczenia, uszkodzenie mienia w wyniku prowadzenia akcji ratunkowej. 

 
2. Kradzież z włamaniem i rabunek wraz z kosztami naprawy zabezpieczeń, także elektronicznych. 
 Zakres ten obejmuje ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku środków trwałych, 

wyposażenia, mienia pracowniczego oraz wartości pieniężnych w kasie, w lokalu oraz w transporcie. 
 Kradzież z włamaniem ma miejsce wtedy, gdy: 
− sprawca dokonał zaboru mienia w celu przywłaszczenia z zamkniętego budynku, budowli, lokalu lub 

środka transportu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi zainstalowanych zabezpieczeń, lub po 
otworzeniu zabezpieczeń oryginalnym kluczem lub kartą magnetyczną, które sprawca zdobył w drodze 
kradzieży z włamaniem z innego lokalu lub w drodze rabunku, 

− sprawca dokonał zaboru mienia w celu przywłaszczenia z zamkniętego budynku, budowli, lokalu lub 
środka transportu po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym lub dopasowanym kluczem, 

− sprawca dokonał zaboru mienia w celu jego przywłaszczenia z budynku, budowli, lokalu, środka 
transportu, w którym ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód 
jego potajemnego ukrycia, 

− sprawca dokonał zaboru mienia, które ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz 
budynków lub budowli lub poza nimi. Mienie to powinno być zainstalowane lub zabezpieczone w taki 
sposób, aby jego wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. 

 
3. Dewastację - dewastacja rozumiana jest jako umyślne albo nieumyślne zniszczenie lub uszkodzenie 

ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, również ale nie wyłącznie w związku z dokonaniem lub 
usiłowaniem kradzieży. Ryzyko dewastacji dotyczy całego mienia zgłoszonego do ubezpieczenia.  

 
4. Stłuczenie szyb i przedmiotów szklanych - (rozbicie), pęknięcie ubezpieczonych przedmiotów, którymi 

są szyby i inne przedmioty szklane, takie jak: szyby okienne i drzwiowe, szyby specjalne tj. szyby 
antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane 
stanowiące składowe części mebli oraz gablot reklamowych, szklane przegrody ścienne oraz osłony 
kantorów, boksów, tablice reklamowe, szyldy i gabloty ze szkła, plastiku itp., neony, reklamy świetlne, 
tablice świetlne i elektroniczne, witraże, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, szklane, 
ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów wraz z kosztami ich ponownego montażu (w 
tym kosztami transportu), 

 
Postanowienia dodatkowe 
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej opisany w SIWZ jest zakresem minimalnym. Jeżeli z ogólnych lub 
szczególnych  warunków ubezpieczenia wynika, że oferowany zakres jest szerszy niż opisany w SIWZ lub 
wyższe są limity odpowiedzialności wskazane w SIWZ, to automatycznie zakres/limity zostają włączone do 
ochrony ubezpieczeniowej. 
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Postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, z których wynika, że zakres jest węższy 
niż opisany w SIWZ nie mają zastosowania. 
2. Sumy ubezpieczenia środków trwałych podane są z VAT, z częściowym odliczeniem VAT lub całkowitym 
odliczeniem VAT, w zależności od pochodzenia środków, za które zakupiono środek trwały lub dokonano 
inwestycji.  Odszkodowanie będzie wypłacone w analogiczny sposób. 
3. Przy szkodzie całkowitej Ubezpieczony może odtwarzać mienie bez obowiązku zachowania 
dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie 
dotychczasowych rozwiązań jest technicznie, prawnie lub ekonomicznie nieuzasadnione. W przypadku nie 
odtwarzania mienia wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody i kosztorysu, do 
wysokości sumy ubezpieczenia danego mienia, bez potrącania zużycia. 
4. Ubezpieczeniem objęte jest mienie użytkowane przez pracownika, za zgodą pracodawcy, w lokalizacji 
innej niż wskazana w pozycji: miejsce ubezpieczenia, w związku ze świadczeniem pracy w trybie zdalnym 
(dotyczy sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego starszego niż 5 lat) pod warunkiem, że 
zabezpieczenia mienia będą spełniały minimalne wymogi określone w OWU. W przypadku kradzieży mienia 
ubezpieczający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. 
5. Dopuszcza się wprowadzenie do ubezpieczenia Klauzuli wyłączającej ryzyko Choroby zakaźnej. 
6. O ile OWU ubezpieczenia stanowią inaczej do umów ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wprowa-

dzone zostaną następujące zmiany: 

a) Ubezpieczyciel zrekompensuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek przepięć 
spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. Limit dla szkód - nie niższy niż 2.000.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia, limit ten nie ma zastosowania jeżeli w myśl zapisów OWU ryzyko to nie 
jest limitowane, 

b) Ubezpieczyciel zrekompensuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek przepięć innych 
niż spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi (szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów 
prądu elektrycznego tj. zmian napięcia, natężenia, częstotliwości, w tym powstałych z przyczyn 
leżących po stronie zakładu energetycznego) – limit 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  

c) Ubezpieczyciel zrekompensuje szkody w ubezpieczonym mieniu (maszynach, urządzeniach i 
instalacjach) powstałe wskutek awarii mechanicznych – limit 300.000 na jedno i wszystkie 
zdarzenia. Ubezpieczyciel nie będzie wprowadzał limitu w odniesieniu do jednostkowej wartości 
maszyn/urządzeń/instalacji, których dotyczy niniejsze rozszerzenie. 

d) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-
montażowych szkody w mieniu:  

- będącym przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia (wartość mienia oraz koszt wykonania prac),  
- w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia, 
pod warunkiem, że realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub 
konstrukcji dachu, a roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach 
oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie 
ubezpieczenia. 

e) Ochroną ubezpieczeniową objęte będzie mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia również 
podczas robót budowlanych, na które zgodnie z Prawem Budowlanym wymagane jest zezwolenie 
na budowę, o ile prowadzone roboty nie miały wpływu na powstanie i / lub rozmiar szkody.  

f) Mienie prywatne pracowników jest także ubezpieczone poza terytorium siedziby spółki, jeśli 
znajduje się ono w miejscu pracy, zgodnie z delegacją wystawioną przez Ubezpieczającego. 

g) Ustala się dodatkowy limit na koszty naprawy lub wymiany zabezpieczeń antykradzieżowych, 
również elektronicznych, uszkodzonych lub zniszczonych wskutek kradzieży z włamaniem lub jej 
usiłowania – limit 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

h) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody powstałe wskutek kradzieży mienia znajdującego 
się na zewnątrz budynków, takiego jak kamery przemysłowe, napędy bram, elementy ogrodzenia, 
sprzęt oświetleniowy itp. o ile było ono przytwierdzone do podłoża, budynków lub budowli w 
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sposób uniemożliwiający ich zabór bez użycia siły i/lub narzędzi – limit 50.000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

i) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody estetyczne polegające na pomalowaniu, 
porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych na 
ubezpieczonym mieniu. Limit odpowiedzialności – 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia. 

j) Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczającego konieczne i uzasadnione koszty 
ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Limit 
odpowiedzialności wynosi 200.000 na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 
wspólnie dla mienia i sprzętu elektronicznego, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie eksperta będzie 
uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela a z zakresu ubezpieczenia pozostaną wyłączone 
koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub 
Ubezpieczającego. 

k) Wprowadza się dodatkowy limit odpowiedzialności, ponad sumę ubezpieczenia, obejmujący: 

• koszty zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zabezpieczenia mienia 
bezpośrednio zagrożonego wystąpieniem szkody oraz  w celu zmniejszenia szkody, jeżeli 
środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne  

• koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, 
Powyższe ma zastosowanie w przypadku, gdy w/w koszty nie mogą zostać pokryte w ramach  sumy 
ubezpieczenia mienia. Limit odpowiedzialności wynosi – 20% wartości szkody w mieniu max             
5.000.000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia,  wspólnie dla mienia i sprzętu elektronicznego. 

l) Ustala się dodatkowy limit na koszty poszukiwania miejsca powstania uszkodzenia/wycieku – limit 
100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

m) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną koszty utraty wody na skutek awarii maszyn lub instalacji 
oraz akcji ratowniczej – limit odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia 

n) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną zwiększone koszty dodatkowe po szkodzie:   
- zwiększone koszty osobowe, w szczególności koszty tymczasowego dodatkowego zatrudnienia oraz 
koszty pracy w godzinach nadliczbowych, 
- koszty frachtu ekspresowego, w tym lotniczego, 
- koszty przeniesienia mienia do innych miejsc, 
- koszty najmu pomieszczeń zastępczych, 
- koszty wykonania dokumentacji projektowej i nadzoru nad prowadzonymi pracami w związku z 
odbudową i remontem, 
Limit odpowiedzialności – 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
o) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną koszty odtworzenia zieleni po szkodzie  – limit odpowie-

dzialności 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
 

Wysokość franszyz i udziałów własnych 
 
Franszyza redukcyjna:  
- mienie pracownicze, szyby, mienie niskocenne – brak franszyzy redukcyjnej 
- pozostałe ryzyka – redukcyjna 500 zł (z wyjątkiem franszyz określonych w klauzulach )  
 
Franszyza integralna: 
- mienie pracownicze, szyby, mienie niskocenne – brak franszyzy integralnej 
- pozostałe ryzyka – integralna 500 zł 
 
Klauzule obligatoryjne: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
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Płatność składki: jednorazowo, w terminie 14 dni od daty początku okresu odpowiedzialności każdej 
wystawionej polisy 
 
Szkodowość w ubezpieczeniu mienia od 2014 roku –  zgodnie z załącznikami  nr 1.5a i 1.5b 
 
2014, 2015 – brak szkód 
2016 – 1 szkoda 694,98 - przepięcie 
2017 – 1 szkoda 11.570,38 – silny wiatr 
2018 – 3 szkody 16.399,44 - (przepięcie i 2 zalania) 
2019 – 3 szkody w szybach ( 1.968 zł, 5.884,89 zł, 3.288,33 zł) +1 szkoda na 16.171,81 – uszkodzenie dachu 
na skutek wichury 
2020 – brak szkód 
2021 – brak szkód 
 
B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 
 
Miejsce ubezpieczenia: ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków 
 
Okres ubezpieczenia: 01.04.2022 – 31.03.2025   (polisy na okres 12 miesięcy ) 
 
Przedmiot ubezpieczenia: szczegółowy wykaz mienia w załącznikach 1.2a, 1.2b, 1.2c 

 

Przedmiot ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Wartość (KB 
/ O / R) 

System ubezpieczenia 

Sprzęt stacjonarny – biurowy rok prod. 
od 2017* – załącznik 1.2a (pozycje w 
grupie 4 oznaczone SS) 

3.456.753 zł KB Sumy Stałe 

Sprzęt przenośny – laptopy – rok prod. 
od 2017* – załącznik 1.2a (pozycje w 
grupie 4 oznaczone SP) 

1.233.133 zł KB Sumy Stałe 

Sprzęt przenośny pomiarowy „Ladis” 
** – załącznik 1.2b 

403.509 zł O Sumy stałe 

Sprzęt przenośny pomiarowy *** - 
załącznik 1.2c 

1.559.858 zł KB Sumy stałe 

* W kolejnych dwóch okresach ubezpieczenia odpowiednio  „rok prod. od 2018” i „rok prod. od 2019” 

** Sprzęt wykorzystywany najczęściej do pomiarów aparatów rtg na terenie całej Polski - m.in. gabinety 
stomatologiczne, pracownie mammograficzne, szpitale. Wartość odpowiada wartości sprzętu pomiarowego 
oraz wyposażenia pomocniczego.  

*** Sprzęt wykorzystywany do projektów badawczych w Instytutach naukowych na terenie Europy   

 

Zakres ochrony:  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, 
będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, 
nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego i zaistniało w okresie ubezpieczenia, za wyjątkiem 
szkód wyłączonych w OWU i nie objętych ochroną na podstawie dodatkowych postanowień, klauzul itp. 
 
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone szkody spowodowane 
przez: 
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Wszelkie nagłe, niespodziewane, nieprzewidywalne zdarzenia losowe a w szczególności: 

- kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm (dla sprzętu przenośnego kradzież spoza miejsca 
ubezpieczenia), 

- błędy w obsłudze, upadek, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, umyślne lub nieumyślne uszkodzenia 
przez osoby trzecie, 

-  szkody powstałe wskutek pożaru, eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, akcji 
ratowniczej, lawiny, zapadnia i osunięcia się ziemi, trzęsienia ziemi, huraganu, wichury, wichury. powodzi, 
deszczu nawalnego, gradu, śniegu, dymu i sadzy, 

-  zalania w tym na skutek awarii urządzeń i/lub instalacji wod.-kan. 

- błędów konstrukcyjnych, defektów materiałowych, błędów produkcyjnych,  

- przepięcia, indukcji, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, uszkodzeń spowodowanych pośrednio 
przez uderzenie pioruna, uszkodzeń spowodowanych przez niedostarczenie prądu bądź dostarczenie prądu 
o niewłaściwych parametrach. 

Ubezpieczenie sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 

Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie rucho-
mym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 
W ramach niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za: 

- szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez dozoru z wyjąt-
kiem pozostawienia go w bagażniku lub niewidocznym miejscu w odpowiednio zabezpieczonym po-
jeździe z włączonym alarmem, 

- straty lub uszkodzenia z jakiejkolwiek przyczyny w czasie, kiedy wymieniony wyżej sprzęt jest zain-
stalowany lub przewożony w/na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym. 

 
Franszyza redukcyjna:  
Sprzęt stacjonarny: 500 zł 
Sprzęt przenośny, sprzęt pomiarowy przenośny LADIS: 500 zł, udział własny w przypadku ryzyka kradzieży z 
włamaniem i rabunku spoza miejsca ubezpieczenia nie wyższy niż 10%  
Sprzęt przenośny pomiarowy na terenie Europy: 300 EUR, udział własny w przypadku ryzyka kradzieży z 
włamaniem i rabunku spoza miejsca ubezpieczenia nie wyższy niż 10% 
 
Postanowienia dodatkowe: 

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej opisany powyżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli z ogólnych lub 
szczególnych warunków ubezpieczenia wynika, że oferowany zakres jest szerszy niż opisany w SIWZ 
lub wyższe są limity odpowiedzialności wskazane w SIWZ, to automatycznie zakres/limity zostają 
włączone do ochrony ubezpieczeniowej. Postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków 
ubezpieczenia, z których wynika, że zakres jest węższy niż opisany w SIWZ nie mają zastosowania. 

2. Sumy ubezpieczenia środków trwałych podane są z VAT, z częściowym odliczeniem VAT lub 
całkowitym odliczeniem VAT, w zależności od pochodzenia środków, za które zakupiono środek 
trwały lub dokonano inwestycji.  Odszkodowanie będzie wypłacone w analogiczny sposób. 

3. Ubezpieczeniem objęte jest mienie użytkowane przez pracownika, za zgodą pracodawcy, w 
lokalizacji innej niż wskazana w pozycji: miejsce ubezpieczenia, w związku ze świadczeniem pracy w 
trybie zdalnym (dotyczy sprzętu elektronicznego stacjonarnego) pod warunkiem, że zabezpieczenia 
mienia będą spełniały minimalne wymogi określone w OWU. W przypadku kradzieży mienia 
ubezpieczający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu policję. 

4. Zakres terytorialny dla sprzętu przenośnego:  
- Pomiarowy „Ladis” –  teren RP, 
- Pomiarowy – pozostały - Europa, 
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- Pozostały sprzęt elektroniczny przenośny  – Cały świat. 
4. Rok produkcji sprzętu: od 2017 roku, sprzęt pomiarowy – od 2006 roku 
5. Dopuszcza się wprowadzenie do ubezpieczenia Klauzuli wyłączającej ryzyko chorób zakaźnych. 
6. O ile OWU ubezpieczenia stanowią inaczej do umów ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
wprowadzone zostaną następujące zmiany: 
a) zakresem ochrony objęte zostaną również szkody wynikłe z trzęsienia ziemi, 
b) Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez Ubezpieczającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz 
rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności 
wynosi 100.000 na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, wspólnie dla mienia i 
sprzętu elektronicznego, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie eksperta będzie uzgodnione i zaakceptowane 
przez Ubezpieczyciela a z zakresu ubezpieczenia pozostaną wyłączone koszty poniesione na wyliczenie 
i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. 
 

Płatność składki:  
- jednorazowo, w terminie 14 dni od daty początku okresu odpowiedzialności każdej wystawionej polisy 
 
Szkodowość od roku 2014 :  
2016 - 1 szkoda na kwotę 7.423 zł (upadek sprzętu)  
2019 –1 szkoda na kwotę  5.977,80 zł ( rabunek laptopa w Meksyku) 
 
Pełne informacje o szkodowości klienta znajdują się w załącznikach nr 1.5a, 1.5b  
 
Klauzule obligatoryjne: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

5.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia 

Informacje do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej – załącznik nr 1.3 
 
Okres ubezpieczenia: 01.04.2022 – 31.03.2025 (trzy polisy na okres 12 miesięcy) 
 
Zakres ubezpieczenia: 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (w tym zbiegu roszczeń) 
Ubezpieczającego pracowników oraz pełnomocników i doktorantów, a także stażystów, rezydentów, 
stypendystów oraz innych osób działających w imieniu Ubezpieczającego w związku z prowadzeniem 
działalności oraz posiadaniem lub użytkowaniem mienia własnego oraz obcego, w tym nieruchomości oraz 
wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń. 
 
Definicje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej: 
 
Wypadek ubezpieczeniowy – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, śmierć, uszkodzenia ciała lub 
rozstrój zdrowia a także czysta strata finansowa (jeżeli ma zastosowanie). 
Szkoda rzeczowa – szkoda będąca następstwem utraty , zniszczenia lub uszkodzenia mienia, w tym także 
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenia lub 
uszkodzenie mienia. 
Szkoda osobowa – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; w tym 
także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia. 
Szkoda – szkoda rzeczowa, szkoda osobowa a także czysta strata finansowa (jeżeli ma zastosowanie). 
Czysty strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący następstwem szkody osobowej ani szkody 
rzeczowej 
Osoba trzecia – każda osoba nie będąca stroną umowy ubezpieczenia 
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Suma gwarancyjna: 2.000.000,00  
 

Rozszerzenia zakresu odpowiedzialności Limit  

OC poza terytorium RP/kraju siedziby spółki (cały świat z włączeniem USA i 
Kanada) w związku z wykonywaniem przez pracowników i doktorantów oraz 
osób umocowanych na podstawie innych tytułów prawnych obowiązków 
służbowych, związanych z prowadzoną działalności 

2.000.000 zł 

OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców 2.000.000 zł 

OC za szkody wyrządzone podwykonawcom 2.000.000 zł 

OC pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy 1.000.000 zł 

OC za szkody w mieniu pracowniczym w tym w pojazdach (mechanicznych 
oraz rowerach, skuterach) Pojazdy powinny być parkowane na miejscach do 
tego wyznaczonych. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje utraty pojazdu 

200.000 zł 

OC najemcy nieruchomości  2.000.000 zł 

OC za szkody w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczający korzystał na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub umowy 
nienazwanej o podobnym charakterze 

200.000 zł 

OC za szkody w mieniu ruchomym przechowywanym, w pieczy, pod kontrolą 
Ubezpieczającego (w tym w dokumentach),  

200.000 zł 

OC  za szkody w mieniu stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy i innych 
czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności 

2.000.000 zł 

OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu 

2.000.000 zł 

OC za szkody z tytułu organizowania imprez (z wyłączeniem imprez 
masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu)  

2.000.000 zł 

OC za szkody wodociągowe, zalaniowe, w szczególności szkody powstałe 
w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodno-
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, cofnięcia się cieczy z systemów 
kanalizacji; 
 

2.000.000 zł 

OC za szkody spowodowane czystą stratą finansową 200.000 zł 

 
Franszyzy: 
Franszyza redukcyjna dla szkód rzeczowych – 500 zł  
Franszyza redukcyjna dla czystych strat finansowych – 5% szkody nie mniej niż 1000 zł 
 
Płatność składki : 
Jednorazowo,  w terminie14 dni od daty początku okresu odpowiedzialności każdej wystawionej polisy. 
Ustalona składka jest składką ostateczną nie podlegająca rozliczeniu. 
 
Postanowienia dodatkowe: 
1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej opisany powyżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli z ogólnych lub 
szczególnych warunków ubezpieczenia wynika, że oferowany zakres jest szerszy niż opisany w SIWZ lub 
wyższe są limity odpowiedzialności wskazane w SIWZ, to automatycznie zakres/limity zostają włączone do 
ochrony ubezpieczeniowej. Postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, z których 
wynika, ze zakres jest węższy niż opisany w SIWZ nie mają zastosowania. 
2. Ochrona obejmuje wszelkie sfery działalności Zamawiającego, w tym występowania w charakterze 
Inwestora. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres odpowiedzialności w związku z 
występowaniem  w charakterze inwestora nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej zawodowej. 
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3. Dopuszcza się wyłączenie z polisy głównej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej działalności 
związanej z realizacją umów o świadczenie usług w ramach procedury medycznej – radioterapia protonowa 
nowotworów ubezpieczanej odrębną umową (wyłącznie w zakresie roszczeń strony kontraktu i osób 
trzecich, innych niż pracownicy Zamawiającego, powstałych w związku z realizacją tych umów). 
4. Ubezpieczeniem zostaną objęte szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie 
ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń przed upływem ustawowego terminu przedawnienia. 
5. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej 
przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały 
miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. Franszyza redukcyjna będzie w takim wypadku potrącana tylko 
jeden raz i będzie miała zastosowanie do wszystkich szkód powstałych z tej samej przyczyny, niezależnie od 
liczby poszkodowanych. 
6. Zakres ubezpieczenia będzie obejmował szkody spowodowane promieniowaniem jonizującym, 
laserowym lub maserowym, skażeniem radioaktywnym, polem magnetycznym lub elektromagnetycznym w 
odniesieniu do szkód poniesionych przez pracowników Ubezpieczającego. 
7. Ochroną nie są obejmowane dokumenty o charakterze kolekcjonerskim, archiwalnym. Całkowita 
wartość odszkodowania dla zakresu określonego w niniejszym ustępie zostaje ograniczona do kosztów 
robocizny poniesionych na takie odtworzenie dokumentów z włączeniem kosztów pracy w godzinach 
nadliczbowych oraz przeprowadzenia niezbędnych analiz i w żadnym przypadku nie może przekroczyć 
ustalonego limitu. 
8. Dopuszcza się wprowadzenie do ubezpieczenia Klauzuli wyłączającej ryzyko COVID-19/ryzyko 
pandemii: 
Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywil-
nej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wyni-
kające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym): 
• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; 
• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej. 
 
Szkodowość od roku 2014:  

1. 2018 rok - 1 szkoda na kwotę 1.777,41 zł – uszkodzenie pojazdu osoby trzeciej przez MELEX,  
2. 2020 rok – 240 zł – uszkodzenie pojazdu pracownika.  

 
Pełne informacje o szkodowości klienta znajdują się w załącznikach 1.5a i 1.5b 
 
Klauzule obligatoryjne: 2, 5, 8, 13 

5.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia w 
związku z realizacją umowy o świadczenie usług w ramach procedury medycznej – radioterapia 
protonowa nowotworów oka. 

 
Okres ubezpieczenia: 01.04.2022– 31.03.2025 (trzy polisy na okres 12 miesięcy) 
 
Zakres ubezpieczenia: 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (w tym zbiegu roszczeń) w związku 
z realizacją umów zawartych ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie o świadczenie usług w ramach 
procedury medycznej – radioterapia protonowa nowotworów oka. 
 
Szczegółowe informacje, kopia obowiązującej do dnia 31.12.2023 roku umowy oraz procedury i wykaz 
sprzętu użytkowanego przy realizacji kontraktu znajdują się w załącznikach nr 1,4. 1.4a, 1.4a1, 1.4a2 
 
Definicje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej: 
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Wypadek ubezpieczeniowy – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, śmierć, uszkodzenia ciała lub 
rozstrój zdrowia a także czysta strata finansowa (jeżeli ma zastosowanie). 
Szkoda rzeczowa – szkoda będąca następstwem utraty , zniszczenia lub uszkodzenia mienia, w tym także 
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenia lub 
uszkodzenie mienia. 
Szkoda osobowa – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; w tym 
także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia. 
Szkoda – szkoda rzeczowa, szkoda osobowa a także czysta strata finansowa (jeżeli ma zastosowanie). 
Czysty strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący następstwem szkody osobowej ani szkody 
rzeczowej 
Osoba trzecia – każda osoba nie będąca stroną umowy ubezpieczenia 
 
Suma gwarancyjna : 2.000.000 zł 
 
Rozszerzenia zakresu: 
 
- Szkody powstałe po wykonaniu usługi, 
- Szkody powstałe w mieniu osób trzecich znajdującym się pod kontrolą Ubezpieczającego – limit 500.000 
zł   
 
Franszyzy: 
Franszyza redukcyjna w szkodach rzeczowych – 500 zł 
Franszyza redukcyjna w szkodach osobowych – 5%  
Franszyza redukcyjna dla czystych strat finansowych – 5% szkody nie mniej niż 1000 zł. 
 
Postanowienia dodatkowe: 
1. Ochrona obejmuje wszelkie czynności Zamawiającego w związku z realizacją wszystkich umów 

zawartych ze Szpitalem Uniwersyteckim, których przedmiotem jest wytwarzanie i dostarczenie 
wiązki protonów do stanowiska do przeprowadzenia zabiegów napromieniowania nowotworów 
gałki ocznej. Ubezpieczający może wskazać w polisie numery umów. 

2. Ubezpieczeniem zostaną objęte szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie 
ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń przed upływem ustawowego terminu 
przedawnienia. 

3. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej 
przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, 
że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. Franszyza redukcyjna będzie w takim 
wypadku potrącana tylko jeden raz i będzie miała zastosowanie do wszystkich szkód powstałych z 
tej samej przyczyny, niezależnie od liczby poszkodowanych. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy / skrócenia okresu obowiązywania polisy 
w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy ze Szpitalem Uniwersyteckim – składka zostanie 
rozliczona pro rata za okres udzielanej ochrony. 

5. Zakres ubezpieczenia będzie obejmował szkody spowodowane promieniowaniem jonizującym, 
laserowym lub maserowym, skażeniem radioaktywnym, polem magnetycznym lub 
elektromagnetycznym. 

6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
a. jeżeli w czasie wykonywania czynności zawodowych ubezpieczony nie posiadał uprawnień 

zawodowych, miał zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu, 
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b. wyrządzone w następstwie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez osoby nie posia-
dające do tego wymaganej specjalizacji, przeszkolenia (dotyczy również obsługi aparatury 
medycznej np. rentgen, laser, itp.).  

c. powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i sub-
stancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie normami, 

d. powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, 
e. wynikające z kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych na-

łożonych na ubezpieczonego lub jego pracowników,  
f. objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, 
g. powstałe w wyniku niedotrzymania terminów zaplanowanych świadczeń zdrowotnych, 
h. wyrządzone w środowisku naturalnym w następstwie niewłaściwego składowania śmieci, 

odpadów i odprowadzania ścieków, 
i. wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej, 
j. będące wynikiem chirurgii plastycznej i wszelkiego rodzaju zabiegów stosowanych w ce-

lach kosmetycznych, 
k. powstałe w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku z udziela-

niem świadczeń zdrowotnych, 
l. wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego, 
m. wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych. 
 
7. Dopuszcza się wprowadzenie do ubezpieczenia Klauzuli wyłączającej ryzyko COVID-19/ryzyko pandemii 
w treści: 
Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywil-
nej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wyni-
kające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym): 
• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; 
• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej. 
8. Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia, w okresie trwania umowy ubezpieczenia, zakresu 
ochrony o szkody powstałe w związku z realizacją umów z innymi podmiotami leczniczymi na radioterapię 
protonową nowotworów oka. Zamawiający udostępni ubezpieczycielowi umowę / projekt umowy, 
informację o wysokości przychodu w związku z realizacją umowy i planowanej liczbie pacjentów oraz 
zdefiniuje szczegółowo wymagany zakres ochrony. Za niniejsze rozszerzenie Ubezpieczyciel naliczy 
dodatkową składkę.  

 
Szkodowość od 2011 roku (pierwszy kontrakt realizowany z Uniwersytetem) – brak szkód (pełne 
informacje o szkodowości znajdują się  w załącznikach nr 1.5a i 1.5b).  
 
Klauzule obligatoryjne: 2, 5, 8, 13 

5.4 . Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia w 
związku z realizacją umowy o  świadczenie usług w ramach procedury medycznej – radioterapia 
protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku 

 
Okres ubezpieczenia: 01.04.2022 – 31.03.2025 (trzy polisy na okres 12 miesięcy) 
 
Zakres ubezpieczenia: 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (w tym zbiegu roszczeń) w związku 
z realizacją umów zawartych z Narodowym Instytutem Onkologii – im. Marii Skłodowskiej – Curie 
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Państwowym Instytutem Badawczym, Odziałem w Krakowie o świadczenie usług w ramach procedury 
medycznej -  radioterapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. 
 
Szczegółowe informacje, kopie obowiązujących umów z Narodowym Instytutem Onkologii – im. Marii 
Skłodowskiej – Curie Państwowym Instytutem Badawczym, Odziałem w Krakowie oraz procedury i wykaz 
sprzętu użytkowanego przy realizacji kontraktów znajdują się w załącznikach nr 1.4, 1.4b, 1.4b1, 1.4b2.  
 
Definicje dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej: 
 
Wypadek ubezpieczeniowy – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, śmierć, uszkodzenia ciała lub 
rozstrój zdrowia a także czysta strata finansowa (jeżeli ma zastosowanie). 
Szkoda rzeczowa – szkoda będąca następstwem utraty , zniszczenia lub uszkodzenia mienia, w tym także 
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenia lub 
uszkodzenie mienia. 
Szkoda osobowa – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; w tym 
także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia. 
Szkoda – szkoda rzeczowa, szkoda osobowa a także czysta strata finansowa (jeżeli ma zastosowanie). 
Czysty strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący następstwem szkody osobowej ani szkody 
rzeczowej. 
Osoba trzecia – każda osoba nie będąca stroną umowy ubezpieczenia. 
 
Suma gwarancyjna : 2.000.000 zł 
 
Rozszerzenia zakresu: 
 
- Szkody powstałe po wykonaniu usługi, 
- Szkody powstałe w mieniu osób trzecich znajdującym się pod kontrolą Ubezpieczającego – limit 500.000 
zł   
 
Franszyzy: 
Franszyza redukcyjna w szkodach rzeczowych – 500 zł 
Franszyza redukcyjna w szkodach osobowych – 5%  
Franszyza redukcyjna dla czystych strat finansowych – 5% szkody nie mniej niż 1000 zł. 
 
Postanowienia dodatkowe: 

1. Ochrona obejmuje wszelkie czynności Zamawiającego w związku z realizacją wszystkich umów 
zawartych w okresie ubezpieczenia z Narodowym Centrum Onkologii –im. Marii Skłodowskiej – 
Państwowym Instytutem Badawczym, których przedmiotem jest wytwarzanie i dostarczenie wiązki 
protonów do stanowisk gantry w celu przeprowadzenia zabiegów napromieniowania nowotworów 
zlokalizowanych poza narządem wzroku. Ubezpieczający może wskazać w polisach numery umów. 

2. Ubezpieczeniem zostaną objęte szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie 
ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń przed upływem ustawowego terminu 
przedawnienia. 

3. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej 
przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, 
że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. Franszyza redukcyjna będzie w takim 
wypadku potrącana tylko jeden raz i będzie miała zastosowanie do wszystkich szkód powstałych z 
tej samej przyczyny, niezależnie od liczby poszkodowanych. 
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4. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy / skrócenia okresu obowiązywania polisy 
w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Z Narodowym Centrum Onkologii  – składka 
zostanie rozliczona pro rata za okres udzielanej ochrony. 

5. Zakres ubezpieczenia będzie obejmował szkody spowodowane promieniowaniem jonizującym, 
laserowym lub maserowym, skażeniem radioaktywnym, polem magnetycznym lub 
elektromagnetycznym. 

6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
a. jeżeli w czasie wykonywania czynności zawodowych ubezpieczony nie posiadał uprawnień 

zawodowych, miał zakaz lub zawieszone prawo do wykonywania zawodu, 
b. wyrządzone w następstwie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez osoby nie posia-

dające do tego wymaganej specjalizacji, przeszkolenia (dotyczy również obsługi aparatury 
medycznej np. rentgen, laser, itp.).  

c. powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia preparatów i sub-
stancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie normami, 

d. powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, 
e. wynikające z kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych na-

łożonych na  ubezpieczonego lub jego pracowników,  
f. objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, 
g. powstałe w wyniku niedotrzymania terminów zaplanowanych świadczeń zdrowotnych, 
h. wyrządzone w środowisku naturalnym w następstwie niewłaściwego składowania śmieci, 

odpadów i odprowadzania ścieków, 
i. wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej, 
j. będące wynikiem chirurgii plastycznej i wszelkiego rodzaju zabiegów stosowanych w ce-

lach kosmetycznych, 
k. powstałe w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku z udziela-

niem świadczeń zdrowotnych. 
l. wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego 
m. wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy 

pojazdów mechanicznych. 
7. Dopuszcza się wprowadzenie do ubezpieczenia Klauzuli wyłączającej ryzyko COVID-19/ryzyko 

pandemii w treści: 
Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialno-
ści cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiekolwiek inne kwoty bezpośrednio lub 
pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym): 
• koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; 
• pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy 
publicznej. 

8. Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia, w okresie trwania umowy ubezpieczenia, zakresu 
ochrony o  szkody powstałe w związku z realizacją innych umów zwartych z innymi podmiotami 
leczniczymi na radioterapię protonową nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku. 
Zamawiający udostępni Ubezpieczycielowi umowę / projekt umowy, informację o wysokości 
przychodu w związku z realizacją umowy i planowanej liczbie pacjentów oraz zdefiniuje 
szczegółowo wymagany zakres ochrony. Za niniejsze rozszerzenie Ubezpieczyciel naliczy 
dodatkową składkę.  
 

Szkodowość z umów od 2016 roku (pierwszy kontrakty realizowane z Centrum Onkologii) – brak szkód 
(pełne informacje o szkodowości  znajdują się w załącznikach nr 1.5a i 1.5b)  
 
Klauzule obligatoryjne: 2, 5, 8, 13 
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6. Klauzule obligatoryjne i fakultatywne - treść 
 
KLAUZULE OBLIGATORYJNE DO WSZYSTKICH UMÓW 
 
1. KLAUZULA REPREZENTANTÓW (DO UBEZPIECZEŃ MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO Z 

WYŁĄCZENIEM RYYZKA KRADZIEŻY):   
 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów uważa się 
osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub statutem 
uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem.  
 
2. KLAUZULA REPREZENTANTÓW (DO UBEZPIECZENIA OC):   
 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów 
ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów uważa się osoby lub organ wieloosobowy, 
które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub statutem uprawnione są do zarządzania 
ubezpieczonym podmiotem.  
 
3. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH NABYTYCH PO ZEBRANIU DANYCH  (DO 

UBEZPIECZEŃ MIENIA I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO): 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  

 
W okresie trwania umów ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszelkie składniki 
majątkowe, w których posiadanie Ubezpieczający wszedł w okresie od 01.12.2021 do 31.03.2022 (tj po 
przygotowaniu danych do SIWZ i przed okresem wynikającym z SIWZ), pod warunkiem zgłoszenia tego faktu 
Ubezpieczycielowi w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia okresu odpowiedzialności umów. 
 
4. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH (DO UBEZPIECZEŃ MIENIA OD WSZYSTKICH 

RYZYK I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO): 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  

W okresie trwania umów ubezpieczenia ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszelkie składniki 
majątkowe – od chwili wejścia w ich posiadanie oraz wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia 
stanowiącego środki trwałe wskutek inwestycji – od momentu ukończenia prac, pod warunkiem zgłoszenia 
tego faktu Ubezpieczycielowi w terminie 30 dni od daty zakończenia kwartału, w którym Ubezpieczający 
wszedł w ich posiadanie / dokonał inwestycji. Za nowo zakupione mienie / dokonaną inwestycję zostanie 
naliczona składka pro rata temporis, licząc od końca kwartału, w którym mienie zostało zakupione. Termin 
ostatecznego rozliczenia – 60 dni po dacie zakończenia polisy. 
Limit – 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia / 25% łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
 
5. KLAUZULA ZNIESIENIA REGRESU (DO UBEZPIECZENIA MIENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I OC) 
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Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:   

Strony postanawiają, że na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia Ubezpieczającego przeciwko 
pracownikom, osobom zatrudnionym przez Ubezpieczającego na podstawie umów cywilnoprawnych, a 
także doktorantom, stażystom, rezydentom, stypendystom, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 
 
6. KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI (DO UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYZK I SPRZĘTU 

ELEKTRONICZNEGO): 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku 
gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków: 
- wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej 
podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 125% sumy ubezpieczenia tego 
przedmiotu, 
- wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 
 
7. KLAUZULA BRAKU POTRĄCEŃ (DO UBEZPIECZENIA MIENIA  I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO): 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:   

W przypadku mienia, które zostało zadeklarowane do ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto lub wg 
wartości odtworzeniowej, odszkodowania będą wypłacane bez jakichkolwiek potrąceń wynikających z 
faktycznego zużycia, amortyzacji, umorzenia czy też wieku przedmiotu ubezpieczenia itp. W przypadku 
braku odtwarzania środka trwałego po szkodzie wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie kosztorysu, 
do wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego. 
 
8. KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD (DO UBEZPIECZENIA MIENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I OC) 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:   

Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić Ubezpieczycielowi szkodę, w terminie 7 dni roboczych od dnia 
powstania szkody lub powzięcia o niej informacji. Ubezpieczyciel zobowiązuje się podjąć czynności 
likwidacyjne w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia szkody. 
 
9. KLAUZULA 72 GODZIN (DO UBEZPIECZENIA MIENIA I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ): 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:   

Wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania 
tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia 
ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy 
redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. 
 
10. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA (DO UBEZPIECZENIA MIENIA OD 

WSZYSTKICH RYZYK I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO): 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:   
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Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową doubezpieczenie wynikające z 
zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowań – dotyczy ubezpieczeń na sumy 
stałe. 
 
11. KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ (DO UBEZPIECZENIA MIENIA I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO): 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające zabezpieczenia przeciwpożarowe i antywłamaniowe stosowane 
przez Ubezpieczającego i podane w opisie przedmiotu zamówienia. 
 
12. KLAUZULA WARUNKÓW  I TARYF (DO UBEZPIECZENIA MIENIA I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO): 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

W przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia w okresie 
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w stosunku do 
umowy zasadniczej. 
 
13. KLAUZULA STEMPLA (DO UBEZPIECZENIA MIENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I OC): 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  

Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego za 
moment zapłaty uważa się moment złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek bankowy 
Ubezpieczyciela, o ile w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna 
ilość środków płatniczych. 
 
14. KLAUZULA PRO RATA TEMPORIS (DO UBEZPIECZENIA MIENIA I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO): 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  

Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem 
składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 
  
15. KLAUZULA OCHRONY MIENIA NIE PRZYGOTOWANEGO DO PRACY (DO UBEZPIECZENIA MIENIA I SPRZĘTU 

ELEKTRONICZNEGO): 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że ubezpieczający nie przystosował środka trwałego 
lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt elektroniczny nie został rozpakowany) oraz w sytuacji 
przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca 
ubezpieczenia. 
 
16. KLAUZULA SKŁADOWANIA (DO UBEZPIECZENIA MIENIA  I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO): 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  

W przypadku szkód powstałych wskutek zalania mienia ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za 
mienie składowane bezpośrednio na podłodze, także w pomieszczeniach położonych poniżej gruntu. 
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17. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU (DO UBEZPIECZENIA MIENIA I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO): 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu (środki trwałe i 
wyposażenie) podczas jego transportu tzw. zewnętrznego, dokonywanego przez Ubezpieczającego lub 
osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w drodze do i z serwisu oraz w drodze do i z miejsc odbywania 
się targów i innych imprez, konferencji, wystaw, a także miejsc prowadzenia prac i projektów badawczych, 
testów i eksperymentów odbywających się w jednostkach naukowych na terenie Europy)***. Zakres 
obejmuje co najmniej szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: 
- pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, 
powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk 
ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków i budowli, 
- wypadek jakiemu uległ środek transportu, 
- rabunek, 
- kradzież z włamaniem, 
- kradzież mienia wraz ze środkiem transportu. 
W przypadku pozostawienia sprzęty w środku transportu musi być ona zamknięty na wszystkie zamki i w 
porze nocnej od 23.00 do 5.00 pozostawiony w garażu lub na terenie dozorowanym / parkingu strzeżonym. 
Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia a za koniec 
transportu moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. 
Limit odpowiedzialności – 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia– 
wspólny dla ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego, 
***informacje dodatkowe w załączniku nr 1.1 str 30, pkt F 
 
18. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA LOKALIZACJAMI WSKAZANYMI W UMOWIE ( DO UBEZPIECZENIA MIENIA I 

SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO): 
 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia okre-

ślonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na ubezpieczone mienie znajdujące się we wszystkich loka-
lach nie wymienionych w umowie ubezpieczenia, użytkowanych i administrowanych przez ubezpieczają-
cego na terenie RP. W odniesieniu do nowo uruchomionego lokalu ochrona rozpoczyna się od momentu 
faktycznego przejęcia go przez Ubezpieczającego do użytku, pod warunkiem zgłoszenia w terminie 30 dni 
od daty przejęcia. Do czasu zgłoszenia lokalu i/lub mienia limit odpowiedzialności wynosi 1.000.000 zł . 
Postanowienie powyższe odnosi się również do mienia podczas targów i innych imprez, konferencji, wystaw, 
a także podczas prac i projektów badawczych, testów i eksperymentów  odbywających się w jednostkach 
naukowych, z którymi IFJ PAN współpracuje na terenie Europy***, z zastrzeżeniem limitu odpowiedzialności 
500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia – limit wspólny dla ubezpiecze-
nia mienia i sprzętu elektronicznego. 
***informacje dodatkowe w załączniku 1.1, str.30 pkt F. 
 
19. UBEZPIECZENIE RYZYKA TERRORYZMU – (DOTYCZY ŁĄCZNIE UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA  SPRZĘTU 

ELEKTRONICZNEGO) 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

a) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody powstałe w wyniku zrealizowania się 

zdarzenia objętego umową ubezpieczenia a powstałą w następstwie aktów terrorystycznych, 
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b) Limit na jedno i na wszystkie zdarzenia – 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia – stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za 

szkody powstałe w okresie ubezpieczenia 

c) Przez akty terrorystyczne rozumie się działanie osoby lub osób w celu zastraszenia ludności i 

dezorganizacji życia publicznego przy użyciu przemocy, skierowane przeciwko społeczeństwu i/lub 

legalnej władzy dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych. 

d) W ramach klauzuli pokrywane są koszty związane z przeprowadzeniem ewakuacji wskutek 

podejrzenia zagrożenia atakiem terrorystycznym, także wtedy jeżeli okazały się bezpodstawne. 

Franszyza redukcyjna: 5.000 zł 

 
20. UBEZPIECZENIE RYZYKA STRAJKU, ROZRUCHÓW I ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH -  (DOTYCZY ŁĄCZNIE UBEZPIECZENIA MIENIA 

ORAZ UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO) 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

a) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu – 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia - szkody powstałe w wyniku zdarzeń określonych 

w umowie ubezpieczenia a powstałe w czasie trwania: strajku, zamieszek i rozruchów 

społecznych. 

b) Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek lub mających pośredni lub 

bezpośredni związek z następującymi zdarzeniami: 

- wojna, inwazja, działanie nieprzyjacielskie, działania wojenne (niezależnie od tego, czy wojna 

została wypowiedziana, czy nie), wojna domowa; 

- bunt, zamieszki społeczne o charakterze powstania powszechnego, powstanie zbrojne, rebelia, 

rewolucja, działanie władzy wojskowej lub uzurpowanej; 

- działanie osób skierowane przeciwko mieniu z pobudek politycznych lub ideologicznych 

skierowane przeciwko społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia. 

Franszyza redukcyjna: 5.000 zł 
 

21. KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ – (DOTYCZY ŁĄCZNIE UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA SPRZĘTU 

ELEKTRONICZNEGO) 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane katastrofą budowlaną w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane, bez względu na to, czy katastrofa budowlana dotyczy mienia Ubezpieczonego będącego 

własnością Ubezpieczającego, czy osoby trzeciej. Za katastrofę budowlaną uważa się szkody wynikłe z 

niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części. Limit: 3.000.000,00 PLN. 

na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

Franszyza redukcyjna: 5.000 zł  

KLAUZULE FAKULTATYWNE  

1 KLAUZULA PODNIESIENIA LIMITU – MAX 12 PKT (DOTYCZY ŁĄCZNIE UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK  ORAZ 

UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO) 
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Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel podnosi limity w następujących klauzulach obligatoryjnych: 

a) klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu - z limitu 500.000 zł na limit 1.000.000 zł – 2 pkt 

b) klauzula ubezpieczenia mienia poza lokalizacjami wskazanymi w umowie - z limitu 500.000 zł na limit 

1.000.000 zł dla mienia podczas targów i innych imprez , konferencji, wystaw, a także prac i projektów 

badawczych, testów i eksperymentów odbywających się w jednostkach naukowych na terenie całej Europy 

– 4 pkt 

c) klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek społecznych – z limitu 2.000.000 zł na limit 

5.000.000 zł – 2  pkt 

d) klauzula katastrofy budowlanej  

- z limitu 3.000.000 zł na limit 5.000.000 zł – 1 pkt 

- z limitu 3.000.000 zł na limit 10.000.000 zł – 4 pkt 

2. KLAUZULA ZNIESIENIA/ZMNIEJSZENIA FRANSZYZ I UDZIAŁÓW WŁASNYCH – MAX 14 PKT (DOTYCZY WSZYSTKICH 

UBEZPIECZEŃ) 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zmniejsza/znosi franszyzy i udziały własne 

- mienie od wszystkich ryzyk – zniesienie franszyzy redukcyjnej  –  2 pkt (nie dotyczy franszyz w klauzulach 

obligatoryjnych 19, 20, 21), 

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – zniesienie franszyzy redukcyjnej – 2 pkt, 

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – zniesienie udziału własnego w szkodach polegających na 

kradzieży sprzętu przenośnego spoza miejsca ubezpieczenia – 2 pkt, 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia – 

zniesienie franszyzy redukcyjnej za szkody rzeczowe  – 2 pkt, 

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją kontraktu na radioterapię nowotworów 

oka – zniesienie franszyzy redukcyjnej za szkody osobowe  - 3 pkt.  

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją kontraktów na radioterapię nowotworów 

zlokalizowanych poza narządem wzroku – zniesienie franszyzy redukcyjnej za szkody osobowe  - 3 pkt.  

 

3. KLAUZULA ZALANIOWA – 3 PKT (DOTYCZY ŁĄCZNIE UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ UBEZPIECZENIA 

SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO) 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, 
nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienna. 
Limit odpowiedzialności – 300.000 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
 
4. KLAUZULA  AUTOMATYCZNEGO WYRÓWNANIA SUM UBEZPIECZENIA  PO SZKODZIE – 3  PKT (DOTYCZY LIMITÓW NA I RYZYKO 

W UBEZPIECZENIU  MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK)  
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Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Dla mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko suma ubezpieczenia zostaje automatycznie 
przywrócona po wypłacie odszkodowania do pierwotnej wysokości. Ubezpieczyciel  ma prawo do naliczenia 
składki za przywrócenie sumy ubezpieczenia wg stawki / składki przyjętej w ofercie ubezpieczenia. Podstawą 
do naliczenia dodatkowej składki będzie kwota równa sumie wypłaconych odszkodowań w rocznym okresie 
ubezpieczenia. Ustala się łączny limit dla automatycznego wyrównania sum w okresie ubezpieczenia w 
wysokości jednokrotności sumy ubezpieczenia w każdym ryzyku.  
 
 
5. KLAUZULA  AUTOMATYCZNEGO WYRÓWNANIA SUM UBEZPIECZENIA  PO SZKODZIE W OC – 3 PKT (DOTYCZY OC Z TYT. 
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI) 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

W ubezpieczeniu OC suma gwarancyjna zostaje automatycznie przywrócona po wypłacie odszkodowania 
do pierwotnej wysokości. Ubezpieczyciel  ma prawo do naliczenia składki za przywrócenie sumy 
gwarancyjnej  wg stawki / składki przyjętej w ofercie ubezpieczenia  Podstawą do naliczenia dodatkowej 
składki będzie kwota równa sumie wypłaconych odszkodowań w rocznym okresie ubezpieczenia. Ustala się 
łączny limit dla automatycznego wyrównania sum w okresie ubezpieczenia w wysokości jednokrotności 
sumy gwarancyjnej. 
 
6. KLAUZULA PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH - 2 PKT (DOTYCZY ŁĄCZNIE UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK ORAZ 

UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO) 
 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Niedopełnienie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wymogów nałożonych przepisami o ochronie 
przeciwpożarowej, budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, wykonywaniu dozoru technicznego oraz 
obowiązków związanych z konserwacją przewodów, urządzeń wodno - kanalizacyjnych i technologicznych 
skutkować będzie brakiem wypłaty odszkodowania lub zmniejszeniem jego rozmiarów jedynie w przypadku, 
gdy szkoda lub zwiększenie jej rozmiarów było bezpośrednim skutkiem niedopełnienia wyżej wymienionych 
wymogów. 
 
7. KLAUZULA OCHRONY MIENIA WYŁĄCZONEGO Z EKSPLOATACJI – 2 PKT (DOTYCZY ŁĄCZNIE UBEZPIECZENIA MIENIA OD 

WSZYSTKICH RYZYK  ORAZ UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO) 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa ani nie ulega żadnym ograniczeniom jeśli budynki, 
urządzenia lub instalacje zgłoszone do ubezpieczenia zostaną wyłączone z eksploatacji w trakcie okresu 
ubezpieczenia. 
 
8. KLAUZULA BŁĘDÓW I PRZEOCZENIA– 1 PKT (DOTYCZY ŁĄCZNIE UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK  ORAZ 

UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO) 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
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Ustala się, że jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony na skutek błędu lub przeoczenia, niewynikającego z 
działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa pominie element mienia w wykazie mienia zadeklarowanym 
do ubezpieczenia lub nie wskaże danego miejsca ubezpieczenia wówczas przyjmuje się , że fakt popełnienia 
takiego błędu lub przeoczenia nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania pod warunkiem, że 
mienie uwzględniono w łącznej sumie ubezpieczenia a Ubezpieczający / Ubezpieczony zgłosi błąd lub 
przeoczenie niezwłocznie po jego odkryciu.      
 
 
7. Spis załączników: 
 
1.1 Opis ryzyka – szczegółowe informacje o mieniu 

1.1a  Plan rozmieszenia hydrantów 

1.1b Informacje o systemie sygnalizacji pożaru 

1.1c, 1.1d, 1.1e Informacje o urządzeniu gaśniczym FOGTEC 

1.2a Szczegółowy wykaz mienia – zestawienie środków trwałych 

1.2b Szczegółowy wykaz mienia – wykaz urządzeń pomiarowych „LADIS” 

1.2c Szczegółowy wykaz mienia – wykaz urządzeń pomiarowych….. 

1.3  Informacje do ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia 

1.4 Informacje do ubezpieczenia OC w związku z zawartymi umowami na radioterapię  

1.4a Umowa ze Szpitalem Uniwersyteckim 

1.4a1 Księga procedur 

1.4a2 Wykaz urządzeń 

1.4b Umowa z Narodowym Instytutem Onkologii Oddziałem w Krakowie  

1.4b1 Księga Procedur 

1.4b2 Wykaz Urządzeń 

1.5a 1.5b  Informacja o szkodach 


