Dodatek nr 4 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczający *

INSTYTUT MEDYCYNY WSI im Witolda Chodźki

Adres miejsca
ubezpieczenia *

ul Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin

Zakres działalności *
W przypadku działalności handlowej należy podać
asortyment, w przypadku centrów handlowych strukturę najemców

naukowo - lecznicza

Konstrukcja i wiek budynków * Jeżeli konstrukcja budynków jest różnorodna, należy zaznaczyć wszystkie występujące rodzaje konstrukcji.
Ściany budynków *
Bud. Nr 7
TAK
NIE
Konstrukcja nośna dachu *
Murowana, z dociepleniem styropianem

Żelbetowa
Drewniana, inna

tak

Płyta warstwowa z wypełnieniem
styropianowym lub poliuretanowym

nie

Inna (jeżeli tak, to podać jaka)

Podać informacje uzupełniające w przypadku odpowiedzi inna

Pokrycie dachu *

TAK
tak

papa
Inne palne

Konstrukcja nośna stropów *
Żelbetowa
Drewniana

Konstrukcja klatek schodowych *
Rok budowy budynku*
2000
Rok ostatniej modernizacji budynku*
Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o informacje, czy
remontem objęte były dach, instalacje elektryczne oraz wskazane
elementy konstrukcyjne

TAK
tak

Żelbetowa
Drewniana, inna

TAK
tak
tak
TAK
tak

NIE
nie
NIE
nie
NIE

NIE

nie
Opis dokonanych zmian w budynkach (pow. 50 lat)

Zabezpieczenia

TAK
tak

Całodobowy dozór lub monitoring agencji ochrony mienia *
Jednostka Państwowej Straży Pożarnej w promieniu do 15 km od ubezpieczanej lokalizacji *
(odpowiedź fakultatywna dla obiektów użyteczności publicznej)
Sygnalizacja pożaru *
Tryskacze *
Zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodne z obowiązującym prawem *

NIE

tak
tak

nie
tak

Pozostałe informacje do oceny ryzyka
Jeżeli dach jest konstrukcji drewnianej – czy poddasze/strych jest zagospodarowane i czy przechowywane są tam materiały
łatwopalne (jeśli tak napisać jakie materiały)

TAK

NIE

nie dotyczy

nie dotyczy

Czy w budynkach posiadających drewnianą konstrukcje dachu elementy drewniane zostały zaimpregnowane ogniochronnie przez
firmy wyspecjalizowane w tym zakresie i posiadające odpowiednie certyfikaty producentów

tak

Czy w budynku/ach są hydranty wewnętrzne?

tak

Czy na terenie nieruchomości są hydranty zewnętrzne?

tak

Ryzyko powodzi **

TAK

Czy w okresie 5 lat, licząc wstecz od dnia wypełnienia deklaracji, złożenia wniosku o ubezpieczenie w miejscu lub miejscach
ubezpieczenia zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych

NIE
nie

Jeżeli zdarzenia powyższe miały miejsce prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia, miejsca wystąpienia, charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie
podniesienie się poziomu wód gruntowych), wielkości poniesionych szkód.

…………………………………………………….
Data i podpis Ubezpieczającego
lub jego przedstawiciela

……………………………………………………..
Data i podpis pracownika przyjmującego
ryzyko do ubezpieczenia

Art. 815 kodeksu cywilnego nakłada na ubezpieczającego obowiązek informowania ubezpieczyciela o okolicznościach, o które tenże zapytywał. Ubezpieczyciel nie ponosi
odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem przywołanych przepisów nie zo

