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Załącznik Nr 4 do SIWZ – Klauzule fakultatywne 

Postępowanie PN/30/2019 

Klauzule fakultatywne w zakresie części 1 

Lp. Klauzule fakultatywne Ilość pkt. 

Dot.: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

A 

Podniesienie podstawowej sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC z 5.000.000,00 zł do 

7.000.000,00 zł. 
50 

Brak włączenia. 0 

Dot.: Ubezpieczenia mienia 

B 

Obniżenie franszyzy redukcyjnej - dla lokalizacji przy ul. Milowickiej i Żwirowej (składowisko, 

kompostownia, sortownia) franszyza redukcyjna dla szkód pożarowych (tj. ogień, wybuch, 

dym, sadza) wynosi 5% wartości szkody nie mniej niż 20.000,00 zł (bez względu na 

zastosowanie lub nie instalacji tryskaczowej) 

30 

Brak włączenia. 0 

C 

Włączenie odpowiedzialności w zakresie zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan 

techniczny dachu, z limitem 500.000,00 zł 
10 

Brak włączenia 0 

D 
Podwyższenie limitu w ramach ryzyka graffiti z 10.000,00 zł do 20.000,00 zł 10 

Brak włączenia 0 

RAZEM MAKSYMALNIE 100 

 

Klauzule fakultatywne w zakresie części 2 

Lp. Klauzule fakultatywne Ilość pkt. 

Dot.: Ubezpieczenia NNW pracowników 

A 
Rozszerzenie ochrony o koszty leczenia powypadkowego z limitem 1.000,00 zł 25 

Brak włączenia. 0 

B 

Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej w związku z nieszczęśliwym wypadkiem z 

limitem 1.000,00 zł 
25 

Brak włączenia. 0 

C 
Podwyższenie sumy ubezpieczenia z 10 000,00 zł do 20 000,00 zł 25 

Brak włączenia 0 

Dot.: Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą 

D 
Rozszerzenie ochrony o ryzyko terroryzmu 25 

Brak włączenia 0 

RAZEM MAKSYMALNIE 100 

 

Klauzule fakultatywne w zakresie części 3 

Lp. Klauzule fakultatywne Ilość pkt. 

A 
Franszyza integralna w ubezpieczeniu autocasco równa 0,00 zł 25 

Brak włączenia 0 

B 

Rozszerzenie zakresu autocasco o szkody powstałe przez kierującego nie posiadającego 

uprawnień do kierowania pojazdem. 
25 

Brak włączenia. 0 

C 

Rozszerzenie zakresu autocasco o szkody powstałe przez kierującego w stanie 

nietrzeźwości albo w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub pod wpływem 

środków odurzających. 

25 

Brak włączenia. 0 

D 

Rozszerzenie zakresu autocasco o szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa 

kierującego. 
25 

Brak włączenia. 0 

RAZEM MAKSYMALNIE 100 

 


