
  
Załącznik nr 12 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

ZADANIE VI 

Świadczenie usług ubezpieczenia NNW na potrzeby Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej 

 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
Informacje ogólne o Ubezpieczającym 

Nazwa Ubezpieczającego Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

Siedziba Ubezpieczającego 
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa 
Mazowieckie 

Ubezpieczony Szkoła Główna Służby Pożarniczej 

Opis prowadzonej 
działalności 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) – publiczna uczelnia z siedzibą w Warszawie kształcąca 
pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa 
cywilnego. SGSP została utworzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 stycznia 1982 r. w sprawie 
utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (Dz. U. nr 3, poz. 21), działa na podstawie ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. Poz. 1668 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu. Minister właściwy  
do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad zgodnością działań Szkoły Głównej Służby Pożarniczej  
z przepisami prawa i Statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych. SGSP 
jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, działającą na podstawie 
ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.). Do zadań 
Uczelni w tym zakresie należy udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub 
likwidacji miejscowych zagrożeń, a także wykonywanie innych zadań określonych ustawą o PSP. 
Zadania te realizowane są przede wszystkim poprzez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, a w przypadku 
długotrwałej akcji ratowniczej poprzez uruchomienie, funkcjonującej w SGSP w ramach Centralnego 
Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Kompanii Szkolnej Warszawa. 
kształcenie pożarniczej kadry oficerskiej oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego  
i cywilnego, działalność statutowa, zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa. 

Regon: 000173410 

NIP 1180035927 

PKD 
85.42 – szkoły wyższe 
55.90 – zakwaterowanie pozostałe 

Budżet 69 485 000 PLN 

Liczba osób ubezpieczonych 350 studentów cywilnych i 400 studentów mundurowych. Łącznie 750 osób. 

Lokalizacje ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa i pozostałe lokalizacje 

Opis ryzyka i zabezpieczenia 

1. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest państwową uczelnią techniczną, mającą pełne 
prawa akademickie, oraz jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, podległą Komendantowi 
Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.  
2. Uczelnia prowadzi studia inżynierskie i magisterskie w systemie dziennym oraz zaocznym.  
W systemie dziennym w SGSP studiują studenci mundurowi (podchorążowie) oraz studenci cywilni. 
Podchorążowie przez cały okres studiów są skoszarowani na terenie uczelni. W ramach praktyk 
zawodowych pełnią oni służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP, która zabezpiecza operacyjnie 
teren warszawskiego Żoliborza, a także w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP 
m.st. Warszawy. 
3. Teren na którym zlokalizowana jest siedziba Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przy  
ul Słowackiego 52/54 położony jest na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków decyzją  
nr 994 z dnia 30 września 1980 r.( l.dz. 2091/80). Należy również założyć, że na tym terenie mogą 
znajdować się ruiny budynków, a istniejące budynki nie posiadają dokumentacji technicznej. Istnieje 
też możliwość, że grunt był stabilizowany gruzem lub kamieniami. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_wy%C5%BCsza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kszta%C5%82cenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oficer_(stra%C5%BC)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCarnictwo


4. Teren na którym zlokalizowana jest Baza Szkolenia Poligonowego I Innowacji Ratownictwa 
SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim znajduje się na byłych gruntach wojskowych dlatego należy 
założyć, że na tym terenie mogą znajdować się materiały potencjalnie niebezpieczne (np. niewybuchy) 
oraz ruiny budynków. Istnieje również możliwość jest, że grunt był stabilizowany  
i wypełniany gruzem. W związku z naturalnym położeniem na terenie ujścia rzeki Narwi do rzeki Wisły 
istnieje możliwość lokalnych podtopień i powodzi. 
5. Teren na którym zlokalizowana jest Baza Szkolenia Poligonowego w Zamczysku Nowym  
tj. poligonu szkoleniowego dla osób przyjętych do służby kandydackiej Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej posiada zabudowę drewnianą. Celem 2-miesięcznego szkolenia przygotowawczego  
z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzanego w warunkach poligonowych jest 
przygotowanie kandydatów do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, pełnienia służby  
w JRG SGSP oraz służby w warunkach skoszarowania. Kandydaci przechodzą ćwiczenia ze sprzętem 
ratowniczym i gaśniczym oraz naukę współdziałania w ramach zastępu ratowniczo-gaśniczego.  
6. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) cały czas przeprowadza nowe inwestycje, prace 
modernizacyjne i remontowe na swoich obiektach. Planowane remonty generalne w zgłoszonych  
do ubezpieczenia budynkach: 
a) remont budynku nr 47 na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa 
SGSP- 2019; 
b) remont pomieszczeń budynku D, III piętro – rejon zakwaterowania IV kompanii-2019; 
c) modernizacja konstrukcji podłogi pływającej Sali Gimnastycznej-2019. 
d) W latach 2019/2020 planowane są również drobne prace remontowe takie jak malowanie 
pomieszczeń, wymiana podłóg itp. remonty pomieszczeń wg. pilnych potrzeb realizowane na terenie 
obiektów 01 i 02 zlokalizowanych przy ul. Słowackiego 54/52. 
7. Zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki, które są nie wykorzystane w tym momencie 
przez szkołę (pustostany). 
8. Ubezpieczający oświadcza, że nie posiada, nie zarządza oraz nie administruje wysypiskiem 
odpadów jak też zakładem przetwarzania, utylizacji odpadów. Ubezpieczający w okresie ubezpieczenia 
nie planuje przejąć jednostki, która posiada/zarządza wysypiskiem śmieci. 
9. Ubezpieczający informuje, że nie wykonuje usług na mieniu osób trzecich. 
10. Ubezpieczający w okresie ubezpieczenia nie planuje przejąć jednostki prowadzącej 
działalności medyczną. 
11. Ubezpieczający oświadcza, iż mienie znajdujące się poniżej poziomu gruntu składowane jest 
na regałach metalowych, materiały archiwalne znajdują się na specjalnie przygotowanych 
przesuwanych regałach archiwalnych. 
12. Dokumentacja archiwalna to głównie dokumentacja księgowa, kadrowa, studencka  
13. Ubezpieczający oświadcza, że zabezpieczenia antyprzepięciowe są różne m. in. listwy 
przepięciowe, UPS. 
14. Ubezpieczający informuje, że posiada obecnie dwa psy. 
15. Ubezpieczający posiada pojazdy wolnobieżne nie podlegające rejestracji typu: maszyny  
do odśnieżania, koszenia trawy, czyszczące itp. 
16. Ubezpieczający posiada System monitoringu– zestaw urządzeń monitoringu TV, skrzynek 
zasilających i przekaźnikowych zamontowanych na słupach oraz masztach).- Słowackiego 52/54. 
17. Szkoła prowadzi działalność najmu, wypożyczania sprzętu itd.. itp…, 
18. Działania statutowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej wykonuje we własnym zakresie 
korzystając z określonych przypadkach z podwykonawców. Liczba podwykonawców jest wartością 
zmienną. 
19. SGSP informuje, iż mieniem przechowywanym, przyjętym do przechowania jest m. in. mienie 
przyjmowane do magazynów się na terenie Bazy Szkoleniowej w Nowym Dworze Mazowieckim  
i Zamczysku Nowym.  
20. SGSP informuje, iż w chwili obecnej nie wykonuje prac związanych z naprawą, czyszczeniem, 
obróbką mienia osób trzecich. 

Szkodowość zgodnie z załącznikiem nr 15 do SIWZ „Szkodowość Compensa” 

Rodzaje ubezpieczeń 

1. Ubezpieczenie NNW studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w związku z udziałem 
w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. 

2. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej oraz kandydatów na studentów wykonujących ćwiczenia i testy sprawnościowe  
w plenerze. 

Reprezentacja 
W niniejszym postępowaniu uczestniczy REMA BROKER Sp. z o. o. (Regon: 002155250) w charakterze 
wyłącznego brokera ubezpieczeniowego. 

Okres ubezpieczenia / 
zastrzeżenie 

01 listopada 2019 r. – 31 października 2020 r. – pierwszy okres ubezpieczeniowy. 
01 listopada 2020 r. – 31 października 2021 r. – drugi okres ubezpieczeniowy. 
Zastrzeżenie: 
Ubezpieczający zastrzega sobie prawo wyrównania okresów ubezpieczenia w ryzykach objętych ochroną 



z rozliczeniem składki w systemie pro rata temporis. 

Płatność składek Jednorazowo w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

 
 

II. RODZAJE RYZYK PODLEGAJĄCYCH UBEZPIECZENIU 
1. Ubezpieczenie NNW studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w związku z udziałem w działaniach ratowniczych, szkoleniach lub 
ćwiczeniach. 

 
1. Przedmiot ubezpieczenia: 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadków, jakich mogą doznać studenci, a w szczególności: 
- śmierć ubezpieczonego, której przyczyną nie był nieszczęśliwy wypadek w czasie akcji, ćwiczeń, zawodów, szkolenia, pobytu  
na terenie uczelni oraz w drodze do/z; 
- śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji, ćwiczeń, zawodów, szkolenia, pobytu na terenie uczelni 
oraz w drodze do/z; 
- trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji, ćwiczeń, zawodów, szkolenia, 
pobytu na terenie uczelni oraz w drodze do/z; 
- całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji, 
ćwiczeń, zawodów, szkolenia, pobytu na terenie uczelni oraz w drodze do/z. 
 
Ubezpieczeniem objętych będzie 750 osób 
 

2. Zakres ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia: 
- świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji, ćwiczeń, zawodów, szkolenia, 
pobytu na terenie uczelni oraz w drodze do/z. SU 50 000 zł 
 
-świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku  
w czasie akcji, ćwiczeń, zawodów, szkolenia, pobytu na terenie uczelni oraz w drodze do/z wynosi 500,- PLN za każdy procent 
uszczerbku na zdrowiu. 
 
- świadczenie na wypadek całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji będącej następstwem 
nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji, ćwiczeń, zawodów, szkolenia, pobytu na terenie uczelni oraz w drodze do/z wynosi 50 000,- 
PLN 
 
- świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego, której przyczyną nie był nieszczęśliwy wypadek w czasie akcji, ćwiczeń, zawodów, 
szkolenia, pobytu na terenie uczelni oraz w drodze do/z  uczelni, w wysokości 30 000,- PLN 
 

2. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów i kandydatów na studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

Przedmiot ubezpieczenia: 
Następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku  
na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego. 
 
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, udar mózgu, zdarzenie mające miejsce w okresie ubezpieczenia,  
nie spowodowane stanem chorobowym, wywołane przyczyną zewnętrzną, bez względu na wiek ubezpieczonego. 
 
Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również wstrząśnienie mózgu oraz sytuację, gdy wskutek NW został zwichnięty staw, naciągnięte 
lub zerwane mięśnie, wiązadła lub torebki stawowe i ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia  
lub zmarł. 
 
Suma ubezpieczenia na jedną osobę 30 000 PLN 
  
Forma ubezpieczenia – bezimienna:  
 
Ilość ubezpieczonych: 750 osób 
  
Franszyzy: brak franszyz i udziałów własnych. 
  
Zakres ochrony ubezpieczeniowej / Wysokość świadczeń: 

1. Trwały uszczerbek na zdrowiu 30 000 PLN. 
2. Śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową 30 000 PLN. 
3. Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 2 000 PLN. 
4. Koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów 2 000 PLN. 
5. Koszty leczenia 2 000 PLN. 



6. Oparzenia i odmrożenia 5 000 PLN. 
7. Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu 1 000 PLN. 
8. Dieta szpitalna w wysokości za 1 dzień 80 PLN. 
9. Zasiłek dzienny w wysokości za 1 dzień 80 PLN. 

 
 

III. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
Niezależnie od postanowień odnoszących się do poszczególnych ryzyk zakres ochrony określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
zostaje rozszerzony o następujące postanowienia i klauzule: 

Klauzule obligatoryjne 

1. Klauzula stempla 
bankowego 

Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego 
uwidocznioną na przelewie bankowym, pod warunkiem posiadania na rachunku wolnych środków 
pieniężnych. 

2. Klauzula informacyjna 
Ubezpieczyciel uznaje, ze otrzymał odpowiedź na każde pytanie, które zadał i są mu znane wszystkie 
okoliczności oraz informacje niezbędne do oceny ryzyka. Wszelkie inne informacje ubezpieczyciel 
uznaje za nieistotne. 

3. Klauzula pierwszeństwa 
specyfikacji 

W sytuacja spornych pierwszeństwo mają zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Klauzula niezmienności 
składek i stawek 

Niniejszym gwarantujemy zachowanie stałych stawek % i ‰ w przypadku do ubezpieczeń w okresie 
trwania umowy. 

5. Klauzula pierwszeństwa 
warunków 

Uzgadnia się, że postanowienia klauzul dodatkowych wskazane w SIWZ mają pierwszeństwo 
stosowania przed postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia. W przypadku, jeżeli 
postanowienia klauzul dodatkowych posiadają mniej korzystne zapisy niż ogólne warunki 
ubezpieczenia pierwszeństwo zastosowania mają zapisy OWU. 

 
 

IV. Klauzule dodatkowe (fakultatywne - dodatkowo punktowane w kryterium oceny ofert) 
 
 

Klauzule fakultatywne  

1. Klauzula podwyższonej 
sumy ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że wysokość sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu NNW studentów i kandydatów  
na studentów wynosi 50.000,- PLN. 

2. Klauzula śmierci z jakiej-
kolwiek przyczyny 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, iż rozszerzeniu ulega definicja zdarzenia ubezpieczeniowego o śmierć 
ubezpieczonego z jakiejkolwiek przyczyny. 

 
 


