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Przetarg nieograniczony, znak:

16/05/2014/DĘBNO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)

Dotyczy:
Postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana dalej „Ustawą PZP”, przez
Nord Partner z/s w Toruniu działającego na podstawie udzielonego przez Szpital w Dębnie Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich
czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej na okres 24 m-cy, w
procedurze właściwej dla zamówień o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala w Dębnie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
CPV 66515000-3 - Ubezpieczenie
CPV 66515000-3 - Ubezpieczenie
CPV 66519200-3 - Ubezpieczenie
CPV 66516400-4 - Ubezpieczenie
CPV 66516400-4 – Obowiązkowe
działalność leczniczą

mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (w tym szyb od stłuczenia)
sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk
odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
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Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE

1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty.
2. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom SIWZ.
3. Oferty niezgodne z Ustawą PZP lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ zostaną
odrzucone, a spośród tych, które nie podlegają odrzuceniu, w tym Wykonawca nie został
odrzucony, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
4. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według
wskazówek zawartych w niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu
nie dotyczy Wykonawcy – należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę
zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać nie
zmieniony.
6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za
pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
który jest brokerem ubezpieczeniowym obsługującym Zamawiającego.
8. Zastrzeżenie: Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w
przypadku udzielenia mu zamówienia, Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty
ewentualnej składki w celu zrównoważenia ujemnego wyniku towarzystwa.
Rozdział II
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpital w Dębnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
74-400 Dębno, ul. Tadeusza Kościuszki 58
e-mail: sekretariat@szpital-debno.pl
tel. 95 760 21 77, 95 760 21 68, tel./fax 95 760 27 33
NIP 5971730353 REGON 000306704
PKD 8610Z – Działalność szpitali
Rozdział III
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz
odpowiedzialności cywilnej Szpitala w Dębnie sp. z o.o. prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych Ustawy PZP.
2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane:
2.1 W Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 106203 - 2014
2.2 Na stronie internetowej Pełnomocnika: www.np.com.pl/przetargi
2.3. Na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 16. maja 2014 r.
Rozdział IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych CPV 66515000-3
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży
z włamaniem i rabunku (w tym szyb od stłuczenia) CPV 66515000-3
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
na bazie wszystkich ryzyk CPV 66519200-3
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej CPV 66516400-4
5. Obowiązkowe Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą CPV 66516400-4
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INFORMACJE DO OCENY RYZYKA
OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Przeprowadzone remonty - zakres, data: (ostatnie 3 lata):
Budynek A:
Poradnia K – malowanie, wymiana podłogi, wykończenie łazienki,
Poradnia gastroenterologiczna: malowanie
Poradnia chirurgiczna: malowanie
Izba Przyjęć: malowanie
Piwnica: malowanie i podłogi w pomieszczeniach
O/poł-gin i o/ noworodkowy: malowanie, remont generalny części sal
Budynek B
- o/wewnętrzny: malowanie, założenie rolet, prace wykończeniowe
- o dziecięcy: remont części pomieszczeń, malowanie, zabudowa ścian,
Zakład Opiekuńczo Leczniczy: remont części sal itp. oraz generalny remont parteru

Zastosowane zabezpieczenia ppoż. (ogólnie):
- Hydranty na zewnątrz oraz na każdym piętrze w budynku A i B
- Gaśnice proszkowe w budynkach na każdym piętrze
OCHRONA
1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 1600 m
2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa):
- Państwowa Straż Pożarna, Jednostka Ratownicza Gaśnicza, 74-400 Dębno, ul. Kosynierów 6
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: 5 min.
4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej straży pożarnej: 5 min
5. Czy istnieje możliwość dojazdu straży pożarnej do obiektów, składowisk o każdej porze roku (drogi utwardzone) ?
tak
6. Czy były prowadzone kontrole z ramienia jednostek Straży Pożarnej ? tak
7. Czy wykonywane były zalecenia pokontrolne (protokoły kontroli z ramienia Straży Pożarnej) ? tak
8. Czy straż pożarną może wspomagać odpowiednio wyszkolony personel firmy ? niex
9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.: nie
10. Czy obowiązuje zakaz palenia na terenie:
magazynów ? tak
całego terenu ? tak
Czy na terenie istnieje zakaz używania otwartego ognia ? tak
11. Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach, gdzie występuje brak wody ? nie
12. Czy na terenie znajdują się zbiorniki z wodą ?Jeśli tak, podać objętość: nie
13. Czy woda do gaszenia pożaru dostarczana jest za pomocą pomp ? nie
14. Czy istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem ? tak
15. Z jakich źródeł dostarczana jest woda ? Wodociąg publiczny
16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ? tak
17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ? tak
Liczba hydrantów: na zewnątrz 1 ; w budynkach: 10
Czy system hydrantów rozciąga się także na obszar magazynów ? NIE
Odległość najbliższego hydrantu do obszaru magazynów: 100 m
18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ? tak
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19.
20.
21.
22.

Czy obiekty dozorowane są przez strażników ? nie
Czy dozorowanie jest całodobowe ? nie
Rodzaj warty: patrolowanie bez automatycznej rejestracji / z automatyczną rejestracją n/d
Częstotliwość patrolowania obiektów: n/d
rzadziej niż co godzinę / co godzinę / co pół godziny
23 Czy praca przebiega całodobowo ? tak
24. Czy istnieje dostęp o minimalnej szerokości 1.2 m do najdalej od wejścia położonych towarów ? tak
25. Sposób składowania towarów: proporcje w %
- w belach, paczkach, kontenerach itp.70%
- luzem 30%
26. Czy istnieje w firmie system wydawania pozwoleń na prace pożarowo niebezpieczne ? NIE MA TAKICH PRAC
27. Czy w ciągu ostatnich pięciu lat występowały szkody spowodowane: pożarem lub wybuchem? jeżeli tak proszę o
załączenie opisu zdarzenia NIE
4.2 ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

TAK/NIE

gaśnice

TAK

hydranty wewnętrzne

TAK
TAK

hydranty zewnętrzne
stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe
stałe urządzenia gaśnicze – gazowe
stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru

TAK
NIE
TAK
NIE
NIE

stały dozór
Inne: __________________________

Pozostała charakterystyka lokalizacji i jej zabezpieczenia przeciwpożarowe:
• Obiekty są wyposażone w sprzęt ratowniczo – gaśniczy zgodny z wymogami przepisów p-poż
• Obiekty są wyposażone w gaśnice w ilości 35 sztuk,
• Konstrukcja budynków – cegła, beton, więźba dachowa i stropy niepalne, dachy pokryte papą –
szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji budynków zawarte są w wykazie budynków – Załącznik
nr 8 do SIWZ,
• Źródła dostarczania wody – wodociąg publiczny oraz studnia głębinowa,
• Rodzaj instalacji grzewczej – od 01.12.2007 r. przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
• Na wypadek braku zasilania podstawowego jest awaryjne zasilanie elektryczne – agregat
prądotwórczy,
• Przechowywany jest olej napędowy ok. 150 l (do agregatów prądotwórczych) – wyłącznie w budynku
w którym znajduje się agregat
Charakterystyka lokalizacji i jej zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
• W budynku apteki i księgowości są okna okratowane, w budynku apteki jest zainstalowany alarm
antywłamaniowy o sygnale miejscowym,
• Wszystkie budynki są zamykane na drzwi wyposażone w dwa zamki wielozastawkowe,
• Pomieszczenie kasowe znajduje się w budynku administracyjnym na parterze. Okno zabezpieczone
jest kratą, drzwi są wzmocnione. Drzwi zamykane są na dwa zamki wielozastawkowe oraz dwie kłódki.
Alarm nie ma zastosowania.
• W pomieszczeniu kasowym znajduje się schowek ogniotrwały, który nie jest przymocowany na trwale
do podłoża lub ściany.
• Transport wartości pieniężnych - zasięg terytorialny na terenie Dębna. Częstotliwość transportów:
średnio jeden raz w tygodniu, maksymalna kwota pobrania z banku wynosi 10.000zł. Transporty
dokonywane są samochodem: kierowca i kasjerka.
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1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ
ogień - ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej
sile;
uderzenie pioruna - bezpośrednie oddziaływanie pioruna (wyładowania atmosferycznego) na
ubezpieczone mienie;
wybuch/eksplozja - nagła zmiana stanu równowagi układu, powstała w miejscu lub poza miejscem
ubezpieczenia, z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołanych ich
właściwością do rozprzestrzeniania się. Za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe
wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;
upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego,
bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części, paliwa lub przewożonego
ładunku;
huragan (silny wiatr) - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17 m/sek., ustalonej przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadkach braku uzyskania opinii IMiGW, wystąpienie
huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania, bądź
w bezpośrednim sąsiedztwie; za spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek
uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie;
powódź - zalanie terenu lub podłoża w miejscu ubezpieczenia, które powstało w wyniku np.:
wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub przepływających), topnienia kry lodowej na
rzekach lub zbiornikach wodnych, tworzenia się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu
morskich wód przybrzeżnych bądź nadmiernych opadów atmosferycznych; za powódź uważa się również
zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych;
grad - opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych;
osuwanie się ziemi - ruch ziemi na stokach, nie spowodowany działalnością człowieka;
zapadanie się ziemi – obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych podziemnych pustych
przestrzeni w gruncie;
uderzenie pojazdu - uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego, szynowego lub innego,
jego części lub przewożonego nim ładunku (w tym pojazdu będącego własnością lub użytkowanego przez
ubezpieczonego; przy czym pojęcie pojazdu obejmuje wszystkie pojazdy nie tylko drogowe);
trzęsienie ziemi - naturalne gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej;
deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia,
przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące o
działaniu deszczu nawalnego;
huk ponaddźwiękowy - fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny podczas przekraczania
bariery dźwięku;
śnieg - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku bezpośredniego działania ciężaru
śniegu lub lodu (w tym szadź, szron) na przedmiot ubezpieczenia lub zawalenie/przewrócenie się pod
wpływem ciężaru śniegu lub lodu, mienia sąsiadującego na mienie ubezpieczone;
dym i sadza - zawiesina cząsteczek w powietrzu będącą bezpośrednim skutkiem spalania;
szkody wodociągowe - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy,
jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów,
zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji
(również wskutek pęknięcia lub zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich
naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne
otworzenie się główek tryskaczowych (z innych przyczyn niż pożar), pozostawienie otwartych kranów lub
innych zaworów;
zalanie – działanie wody lub cieczy na ubezpieczone mienie, w tym również: przez nieszczelności
dachowe, okienne, drzwiowe, itp. oraz np. wynikające z topnienia śniegu lub lodu.
podtopienie – zalanie terenów w wyniku deszczu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach
górskich i falistych
1.1 Okres ochrony/ubezpieczenia:
Przewidywany: od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2016 r.
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1.2. Miejsca ubezpieczenia:
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w
Zamawiającego w szczególności: 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58, 17

których

znajduje

się

mienie

1.3 Zakres ubezpieczenia:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien objąć co najmniej następujące ryzyka (zakres oligatoryjny):
1.3.1 ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna (w tym w urządzenia i instalacje), upadek statku
powietrznego;
1.3.2 huragan (silny wiatr), deszcz nawalny, powódź, zalanie, podtopienie, zapadanie i osuwanie się
ziemi, awarię instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, śnieg, szadź, huk
ponaddźwiękowy, dym i sadza, trzęsienie ziemi, upadek drzew, budynków lub budowli na przedmiot
ubezpieczenia;
- Sublimit na ryzyko uderzenia pojazdu będącego własnością lub użytkowanego przez ubezpieczonego w
wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- Dla ryzyka zalegania śniegu i lodu sublimit odpowiedzialności 300.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
1.3.3 przepięcie przez które rozumie się szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci
elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności dotyczy to szkód w sieciach
energetycznych i instalacjach elektrycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu
elektrycznego. Sublimit dla szkód wynikłych z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego 100 000,00
zł. na jedno i wszystkie zdarzenia.
1.3.4 szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z
ryzykami objętymi ochroną ubezpieczeniową;
1.3.5 szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego
mienia wskutek ryzyk objętych ochroną ubezpieczenia;
1.3.6 koszty akcji ratowniczej związanej ze zdarzeniami objętymi ochroną;
1.3.7 koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu
części niezdatnych do użytku - w ramach sumy ubezpieczenia.
1.3.8 szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano – montażowych, na których
wykonanie nie jest konieczne posiadanie odpowiednich zezwoleń, przy czym wprowadza się limit
odpowiedzialności na szkody w mieniu będącym przedmiotem robót budowlano – montażowych w
wysokości 150 000,00 zł; dla pozostałego mienia ograniczenie stanowi przyjęta dla tego mienia suma
ubezpieczenia.
1.3.9. zakres ubezpieczenia powinien obligatoryjnie obejmować mienie podczas składowania
tymczasowego (np. w okresie remontów, przerw), oraz mienie wyłączone z użytkowania;
1.3.10 akty terrorystyczne – akcje organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych,
politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom politycznym i
gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu
publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź
zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia – limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 500.000,00 zł, dopuszczalna
franszyza redukcyjna 10% wysokości odszkodowania.
1.3.11 Włączenie odpowiedzialności za koszty wynikłe z ryzyka koniecznej ewakuacji Szpitala lub części
Szpitala wynikające z zaleceń lub poleceń odpowiednich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
publiczne, będące konsekwencją strajków, zamieszek, rozruchów, zakłócenia spokoju społecznego, aktów
terroryzmu, fałszywych alarmów - limit odpowiedzialności 50 tys. zł

Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości
księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego
podanego w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek i stopień zużycia
technicznego i/lub amortyzacji. Dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych
brutto, nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile suma ubezpieczenia odpowiada wartości
księgowej brutto.
Dla mienia ubezpieczanego wg wartości odtworzeniowych oraz rzeczywistych wprowadza się
obligatoryjnie klauzulę ograniczenia stosowania zasady proporcji:
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
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Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli:
niedoubezpieczenie nie przekracza 30% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i
wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody),
wysokość szkody nie przekracza 30% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego
w systemie sum stałych.
1.4 Przedmiot ubezpieczenia
Mienie przyjmowane jest do ubezpieczenia według wartości księgowej brutto, odtworzeniowej,
rzeczywistej bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego i/lub amortyzacji.
1.4.1 Majątek trwały
Środki trwałe będące w posiadaniu (samoistnym i zależnym, mienie dzierżawione/użytkowane)
Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, w tym również środki trwałe niskocenne oraz sprzęt
elektroniczny (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia).
Zestawienie majątku trwałego z podziałem na grupy KŚT:
/z wyłączeniem sprzętu elektronicznego obejmowanego ochroną w zakresie EEI/
GRUPA

I

II - VIII

NAZWA

BUDYNKI (zgodnie z Załącznikiem nr 8)
*ŚRODKI TRWAŁE
/w tym użyczone/
MIENIE UŻYCZONE
/wartości ujęte w podanych wyżej sumach ubezpieczenia/
w tym:
APARAT DO KRIOCHIRURGII CRYD-S
APARAT EKG ACARD
APARAT RTG PHILIPS
APARAT RTG X-MIND
ELEKTROKARDIOGRAF ACARD
GŁOWICA DO USG
KOLPOSKOP
ŁÓŻKO
ŁÓŻKO
STERYLIZATOR PAROWY
MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH
PULSOKSYMETR
RESPIRATOR BIRD
KARDIOTOKOGRAF
STÓŁ REHABILITACYJNY
WÓZEK DO KĄPIELI

SUMA UBEZPIECZENIA
[PLN]

16 078 720,00

4 309 361,98

11 201,00 zł
5 799,40 zł
721 682,77 zł
11 900,00 zł
5 885,00 zł
17 000,00 zł
7 624,00 zł
10 061,56 zł
10 061,56 zł
195 339,20 zł
12 027,08 zł
16 906,06 zł
55 880,78 zł
8 350,00 zł
4 827,00 zł
5 200,00 zł

*wykazy tego mienia będą przekazane jako załączniki do polis

Część ww. mienia używana jest na podstawie umowy dzierżawy lub podobnych, Zamawiający jest
użytkownikiem tego mienia i na nim spoczywa obowiązek ubezpieczenia mienia. Wypłata odszkodowania
na rzecz Zamawiającego. Wykaz budynków zgodnie z Załącznikiem 8 do SIWZ.
Suma ubezpieczenia dla środków trwałych podana:
z VAT dla tych które wykorzystywane są w działalności medycznej
z częściowym odliczeniem VAT (w zależności od struktury sprzedaży)
Sumy ubezpieczenia pozostałego mienia:
Przedmiot ubezpieczenia
Środki obrotowe – np. materiały opatrunkowe, nici, środki farmaceutyczne, itp.
Mienie niskocenne /pozabilansowe/
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Suma
ubezpieczenia
/PLN/
80 000,00
50 000,00

Nakłady adaptacyjne
Wartości pieniężne (schowki ogniotrwałe)
Wartości pieniężne (poza schowkami ogniotrwałymi)
Mienie pacjentów i pracownicze /limit 1 000,00 zł dla jednej osoby/

100 000,00
15 000,00
1 000,00
15 000,00

1.5 System ubezpieczenia
:: środki trwałe (w tym mienie użyczone) – sumy stałe, ubezpieczone według wartości:
- księgowej brutto (początkowej) – środki trwałe gr 3-8 KST oraz mienie użyczone,
odtworzeniowej szacunkowej, lub rzeczywistej – budynki (wg wykazu)
Wyłączone zostaje mienie ujęte w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
:: środki obrotowe - sumy stałe, ubezpieczenie według wartości zakupu lub wytworzenia, bez stosowania
zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania;
:: mienie niskocenne, nakłady adaptacyjne, oraz wartości pieniężne – system pierwszego ryzyka,
ubezpieczone według wartości odtworzeniowej bez potrącania zużycia technicznego, gotówka według
wartości nominalnej,
:: mienie pacjentów i pracownicze - system pierwszego ryzyka - według wartości rzeczywistej.
1.6 Warunki dodatkowe obligatoryjne do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych - Klauzule dodatkowe obligatoryjne:
Lp.
Nazwa klauzuli
1.
Klauzula reprezentantów
2.
Klauzula automatycznego pokrycia
3.
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
4.
Klauzula kosztów dodatkowych
5.
Klauzula rozstrzygania sporów
6.
Klauzula zgłaszania szkód
7.
Klauzula przewłaszczenia
8.
Klauzula płatności składki lub rat składki
9.
Klauzula wypłaty odszkodowania
10. Klauzula samolikwidacji niedużych szkód
11. Klauzula zniesienia regresu
12. Klauzula odpowiedzialności
13. Klauzula likwidacyjna
14. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
15. Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu pomiędzy lokalizacjami
16. Klauzula dewastacji
1.7 Warunki dodatkowe (fakultatywne) do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych podlegające ocenie
A/ Włączenie ryzyka katastrofy budowlanej – limit odpowiedzialności 1 mln PLN
B/ Objęcie ochroną ryzyka szkód spowodowanych przepięciem pomimo nieodpowiednich zabezpieczeń
przeciwprzepięciowych - limit odpowiedzialności 10 tys. PLN
C/ Włączenie odpowiedzialności za koszty wynikłe z ryzyka koniecznej ewakuacji Szpitala lub części
Szpitala wynikające z zaleceń lub poleceń odpowiednich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
publiczne, będące konsekwencją zdarzeń objętych ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych – dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 100 tys. zł
D/ włączenie klauzuli prewencyjnej – limit odpowiedzialności 500 tys. zł;
E/ włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie – limit odpowiedzialności 100 tys. zł;
F/ włączenie klauzuli składowania;
G/ włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego.
H/ Włączenie ryzyka celowego zniszczenia/uszkodzenia zewnętrznych i wewnętrznych elementów stałych
budynków oraz stałych elementów działki – limit odpowiedzialności 5 tys. zł
I/ Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
J/ Włączenie klauzuli ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy
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1.8 Dopuszczalne franszyzy
1.8.1 Franszyza integralna: 300,00 zł. Dla mienia pacjentów i mienia pracowniczego: brak franszyzy
integralnej
1.8.2 Franszyza redukcyjna: brak
1.8.3 Udział własny: brak.

2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ
Kradzież zwykła - zabór mienia (bez oznak włamania) w celu przywłaszczenia. Ubezpieczający /
Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie po odkryciu wystąpienia szkody
spowodowanej kradzieżą zwykłą.
Kradzież z włamaniem - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego
lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia
kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku,
Rabunek (dokonany lub usiłowany) - zabór ubezpieczonego mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej
wobec ubezpieczającego, osób u niego zatrudnionych lub innych osób bądź groźby natychmiastowego
użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności – dla pokonania ich oporu
przed wydaniem ubezpieczonego mienia. Zabór ubezpieczonego mienia przez sprawcę który z
zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do
objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości
pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia albo sam je otworzył kluczami
zrabowanymi,
2.1. Okres ochrony/ubezpieczenia:
Przewidywany od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2016 r.
2.2 System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko.
Do wyczerpania sumy ubezpieczenia, z włączeniem kosztów naprawy zabezpieczeń w ramach sumy
ubezpieczenia.
2.3 Miejsca ubezpieczenia:
Wszystkie miejsca prowadzenia
Zamawiającego.

działalności

oraz

lokalizacje,

w

których

2.4 Przedmiot ubezpieczenia / suma ubezpieczenia:
2.4.1 urządzenia i wyposażenie (w tym niskocenne) własne i dzierżawione
– suma ubezpieczenia
2.4.2 środki obrotowe – suma ubezpieczenia
2.4.3 gotówka
od kradzieży z włamaniem – suma ubezpieczenia
od rabunku w lokalu – suma ubezpieczenia
w transporcie – suma ubezpieczenia
2.4.4 Mienie pacjentów i pracownicze /limit dla jednej osoby: 1 000,00 zł/

znajduje

się

mienie

100 000,00 PLN
10 000,00 PLN
15 000,00 PLN
15 000,00 PLN
15 000,00 PLN
10 000,00 PLN

2.4.5 szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia (w szczególności oszklenie, reklamy, oświetlenia,
oszklenia gablot reklamowych, lustra, tablice świetlne, itp.).
Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia

Pierwsze ryzyko

szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia

5 000,00 PLN

2.5 Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie winno objąć w szczególności następujące ryzyka:
2.5.1 kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany) ,
wandalizm
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2.6 Franszyzy i udziały własne
2.6.1 franszyza integralna 300,00 PLN z tym, że dla ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych
od stłuczenia – franszyza integralna 50,00 zł, a dla mienia pacjentów i pracowniczego – brak
2.6.2 franszyza redukcyjna – brak
2.6.3 udział własny - brak
2.7 Warunki dodatkowe obligatoryjne do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i
rabunku
Klauzule dodatkowe obligatoryjne:
Lp. Nazwa klauzuli
1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
2. Klauzula rozstrzygania sporów
3. Klauzula zgłaszania szkód
4. Klauzula płatności składki lub rat składki
5. Klauzula wypłaty odszkodowania
6. Klauzula zniesienia regresu
7. Klauzula odpowiedzialności
2.8 Warunki dodatkowe (fakultatywne) do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i
rabunku podlegające ocenie
A/ włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego.
B/ włączenie do zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej – limit odpowiedzialności 6 000,00 zł;

„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko kradzieży
zwykłej ubezpieczonego mienia. Dla potrzeb niniejszych postanowień za kradzież zwykłą rozumie się
zabór mienia (bez oznak włamania) w celu przywłaszczenia. Ubezpieczający/Ubezpieczony jest
zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie po odkryciu wystąpienia szkody spowodowanej
kradzieżą zwykłą.
Udział własny w każdej szkodzie: 500,00 PLN. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla kradzieży zwykłej: 6.000,00 PLN. Po wygaśnięciu limitu
umowa w tej części wygasa
C/ włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (BIUROWEGO I MEDYCZNEGO) OD SZKÓD
MATERIALNYCH (ALL RISKs)
3.1 Okres ochrony/ubezpieczenia:
Przewidywany od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2016 r.
3.2 Miejsca ubezpieczenia:
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje,
Zamawiającego, dla sprzętu przenośnego – teren EUROPY.

w

których

znajduje

się

mienie

3.3 Przedmiot ubezpieczenia (mienie własne i dzierżawione, używane):
− sprzęt biurowy oraz ogólnego zastosowania stacjonarny będący w posiadaniu samoistnym lub
zależnym w okresie ubezpieczenia – ubezpieczony na sumy stałe według wartości księgowej
brutto;
− Elektroniczny sprzęt medyczny stacjonarny oraz przenośny będący w posiadaniu samoistnym lub
zależnym w okresie ubezpieczenia (w tym szkody w lampach elektronowych i rentgenowskich) –
ubezpieczony na sumy stałe według wartości księgowej brutto;
− koszty odtworzenia danych.
3.4 Suma ubezpieczenia
/Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ/
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Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia
/PLN/

Elektroniczny sprzęt medyczny nie starszy niż 5 lat

1 029 738,88

Elektroniczny sprzęt medyczny od 5 do 8 lat

827 580,82

Sprzęt biurowy oraz ogólnego zastosowania nie starszy niż 5 lat – stacjonarny

181 611,42

Sprzęt biurowy oraz ogólnego zastosowania nie starszy niż 5 lat – przenośny

4 985,46

Koszty odtworzenia danych

10 000,00

3.5 Zakres ubezpieczenia :
Zakres ubezpieczenia powinien objąć wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z
przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody, a w szczególności następujące ryzyka:
ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego; silny wiatr, deszcz
nawalny, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych i technologicznych,
uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, dym, sadza, osmolenie, przypalenie; działanie
człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe
zniszczenie przez osoby trzecie, uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez pacjenta, działania wody tj.
w szczególności: zalania wodą z urządzeń wodno – kanalizacyjnych, deszczu, burzy, sztormu, wylewu
wód podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu; działania wiatru, lawiny,
osunięcia się ziemi; wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się
dopiero po okresie gwarancji; zbyt wysokiego lub niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej;
pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola
elektromagnetycznego, indukcji, itp., kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek
(dokonany lub usiłowany), wandalizm/dewastacja oraz koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami
objętymi ochroną.
Dodatkowo zakres ochrony powinien objąć:
- szkody spowodowane akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu
zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia;
- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części
niezdatnych do użytku;
- koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia
działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.
3.6 Franszyzy i udziały własne
3.6.1 Dla sprzętu stacjonarnego biurowego oraz ogólnego zastosowania: franszyza redukcyjna –150,00
PLN w szkodzie, przy czym jeżeli wskutek zajścia jednego zdarzenia ubezpieczeniowego uszkodzeniu
ulegnie więcej niż jeden ubezpieczony przedmiot potrąca się tylko jedną franszyzę w wysokości 150 PLN,
3.6.2 Dla sprzętu medycznego franszyza redukcyjna – 300 PLN w szkodzie, przy czym jeżeli wskutek
zajścia jednego zdarzenia ubezpieczeniowego uszkodzeniu ulegnie więcej niż jeden ubezpieczony
przedmiot potrąca się tylko jedną franszyzę w wysokości 300 PLN,
3.6.3 Brak franszyzy integralnej i udziału własnego
3.6.4 Dla sprzętu przenośnego franszyza redukcyjna 5% wartości szkody min. 150,00 zł nie więcej niż
500,00 zł,
3.6.5 Dla kosztów odtworzenia danych franszyza redukcyjna 300 PLN
3.7 Wypłata odszkodowania.
Odszkodowanie wypłacane jest według wartości odtworzeniowej – nie więcej niż suma ubezpieczenia.
Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest w wysokości sumy ubezpieczenia z
potrąceniem franszyzy redukcyjnej. Podczas ustalania wysokości odszkodowania nie stosuje się zasady
proporcji ani potrąceń z tytułu amortyzacji.
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3.8 Warunki szczególne obligatoryjne:
3.8.1. uznanie jako wystarczające zabezpieczeń: zabezpieczenie drzwi zewnętrznych w dwa zamki lub
jeden atestowany, a w przypadku dozoru lub alarmu w jeden zamek,
3.8.2. do ubezpieczenia przyjmuje się środki trwałe wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej bez
względu na stan zużycia i/lub amortyzacji środka trwałego, do ubezpieczenia przyjmuje się sprzęt nie
starszy niż 8 letni
3.8.3. ubezpieczający dopuszcza możliwość stosowania wymogu konserwacji sprzętu tylko w przypadku
obowiązku konserwacji stawianego przez producenta – uzgadnia się, że ubezpieczający może dokonywać
czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby) albo przez zewnętrzną firmę,
3.8.4. włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub
okresowego wyłączenia z użytkowania. Przy czym przez termin „tymczasowego” rozumie się okres co
najmniej do 6 miesięcy
3.8.5. włączenie odpowiedzialności za szkody w bębnach selenowych urządzeń kopiujących,
3.9 Warunki dodatkowe obligatoryjne do ubezpieczenia elektroniki od szkód materialnych
Klauzule dodatkowe obligatoryjne:
Lp.
Nazwa klauzuli
1.
Klauzula reprezentantów
2.
Klauzula automatycznego pokrycia
3.
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
4.
Klauzula rozstrzygania sporów
5.
Klauzula zgłaszania szkód
6.
Klauzula przewłaszczenia
7.
Klauzula płatności składki lub rat składki
8.
Klauzula wypłaty odszkodowania
9.
Klauzula samolikwidacji niedużych szkód
10. Klauzula zniesienia regresu
11. Klauzula odpowiedzialności
12. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
13. Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu pomiędzy lokalizacjami

3.10 Warunki dodatkowe
podlegające ocenie:

(fakultatywne)

do

ubezpieczenia

sprzętu

elektronicznego

A/ brak franszyzy i udziału własnego dla elektroniki przenośnej
B/ Uznanie klauzuli likwidacyjnej szkód:
odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy
ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez
fabrycznie nowy, dostępny na rynku, nie gorszymi parametrami jakości i wydajności do sprzętu
zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat
celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.
C/ włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód,
D/ włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego,
E/ włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie
F/ włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
4. Treść klauzul ubezpieczeniowych – dotyczy ubezpieczenia mienia
Wymagane jest uwzględnienie klauzul według podanych w niniejszej SIWZ definicji.
Zastosowanie klauzul do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń ustalone jest w opisie
dotyczącym poszczególnych rodzajów ubezpieczeń w niniejszej SIWZ.
Dopuszcza się odmienną treść klauzul pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie węższy
od wynikającego z poniższych treści.
4.1 Klauzula reprezentantów
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
przy czym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rozumie się wyłącznie Zarząd Spółki. Powyższe
wyłączenie nie dotyczy żadnych innych osób, które na mocy ustawy lub umowy prowadzą sprawy
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Ubezpieczającego lub uprawnione są do dysponowania majątkiem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Ryzyko rażącego niedbalstwa objęte jest ochroną do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia oraz w
stosunku do wszystkich osób objętych ubezpieczeniem, w tym również osób zarządzających Spółką.
4.2 Klauzula automatycznego pokrycia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
strony uzgodniły, że na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową do
ustalonego limitu, obok wymienionych w polisie:
- wszelkie inwestycje w dniu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka z tym związanego,
- środki trwałe, które nie znalazły się w wykazie środków trwałych sporządzonym, a które to zostały
nabyte przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej
umowy ubezpieczenia. Fakt nabycia i/lub zwiększenia wartości zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w
ciągu 15 dni po zakończeniu półrocznego okresu ubezpieczenia. Wzrost sumy ubezpieczenia środków
trwałych o wartość nie większą niż 500 000,00 zł nie powoduje konieczności dopłaty składki. W
przypadku większego wzrostu sumy ubezpieczenia, naliczenie składki nastąpi od nadwyżki kwoty wzrostu
ponad limit określony powyżej, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, według stawki
określonej przez strony postępowania jednak nie wyższe niż stawki określone w ofercie.
4.3 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
Ustala się, iż nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego miejsca prowadzenia działalności będą
automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Składka naliczona wg stawek
obowiązujących w umowie ubezpieczenia, w systemie naliczania proporcjonalnego (pro-rata). Termin
zgłaszania: w ciągu 30 dni od daty utworzenia placówki.
4.4 Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego.
4.5 Klauzula zgłaszania szkód
Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia szkody w ciągu trzech dni roboczych od daty powstania szkody
lub uzyskania o niej wiadomości, chyba że OWU przewidują dłuższy termin zgłoszenia szkody.
4.6 Klauzula przewłaszczenia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Umowa
ubezpieczenia
nieruchomości,
a
także
mienia
ruchomego
należącego
do
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję
finansującą (np. bank, leasingodawca, dostawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale
przeniesiona na nowego właściciela, w tym w szczególności nastąpi wydanie rzeczy.
4.7 Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz
ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
1) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako
początek okresu ubezpieczenia i trwa przez okres wskazany w umowie, z zastrzeżeniem postanowień
ust. 2 – 4.
2) Niezapłacenie składki lub jej pierwszej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia
go do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest złożyć pisemne wypowiedzenie Ubezpieczającemu oraz
Ubezpieczonemu, w przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, pod rygorem utraty
skuteczności wypowiedzenia.
3) Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty składki
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej, przyjmując
1/365 za każdy dzień.
4) W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub jej pierwszej raty przed początkiem okresu
ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają zastosowanie postanowienia ust. 1 – 3.
5) Niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że Ubezpieczyciel wezwał Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego,
w przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, do zapłaty zaległej składki pod rygorem
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ustania odpowiedzialności wskutek braku dokonania zapłaty w terminie co najmniej 7 dni od daty
otrzymania wezwania. Brak wezwania do rąk Ubezpieczonego skutkuje bezskutecznością wezwania.
6) Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla
bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym, pod warunkiem jednak, że w momencie jego
składania na rachunku Ubezpieczającego dostępna była niezbędna ilość środków płatniczych.
7) Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie
wymagalnych.
4.8 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – klauzula
fakultatywna
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz
ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, że jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i
przeciwkradzieżowych ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające.
4.9 Klauzula kosztów dodatkowych
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz
ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo
wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z limitem
odpowiedzialności 150 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym 12 miesięcznym okresie
ubezpieczenia (w systemie pierwszego ryzyka):
:: koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, (na
podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rachunków),
:: koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia
zanieczyszczeń z wody i gruntu, kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku,
:: koszty wynikające z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej
lub w związku z likwidacją szkody,
:: dodatkowe koszty odtworzenia nietypowych maszyn bądź urządzeń wykonanych na zamówienie z
uwagi na trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem,
:: koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu
ekspresowego, a także lotniczego, pod warunkiem że są poniesione w związku ze szkodą objętą
ubezpieczeniem.
4.10 Klauzula „prewencyjna” – klauzula fakultatywna
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz
ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się ubezpieczenie „prewencyjne” tj. dodatkową kwotę w
systemie pierwszego ryzyka służącą do wyrównania niedoubezpieczenia, które może powstać w wyniku
wzrostu wartości mienia lub podwyższenia stanu zapasów. Limit ubezpieczenia: 500 000,00 zł (na jedno i
wszystkie zdarzenia).
4.11 Klauzula kosztów wznowienia działalności po szkodzie – klauzula fakultatywna
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz
ogólnych warunków ubezpieczenia, ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu poniesione w celu
kontynuowania działalności dodatkowe koszty związane z powstałą szkodą w mieniu.
Ochrona obejmuje:
- koszty związane z koniecznością czasowego użytkowania obcych pomieszczeń, maszyn lub urządzeń,
- koszty przeniesienia, przewiezienia maszyn i urządzeń, surowców, towarów art. do nowych pomieszczeń
oraz ich adaptacji,
- dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe i dodatki za pracę w nocy ),
- koszty poinformowania Klientów i kooperantów o zmianach w prowadzonej działalności gospodarczej.
Limit odpowiedzialności 25 000 zł.
4.12 Klauzula składowania – klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych
w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane
bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność dotyczy również mienia znajdującego się w
pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.
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4.13 Klauzula funduszu prewencyjnego – klauzula fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w ofercie wykonawcy, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Wykonawca przeznaczy na rzecz Zamawiającego środki z funduszu
prewencyjnego w wysokości min. 10% płaconych składek z umów ubezpieczenia – mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem oraz sprzętu elektronicznego od szkód
materialnych zawartych w wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający rozliczy środki z funduszu na
podstawie rachunków lub kosztorysów prac potwierdzających poniesione wydatki, zgodnie z regulaminem
Ubezpieczyciela.
4.14 Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej- klauzula fakultatywna
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz
ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody stanowiące katastrofę budowlaną rozumianą jako
każde niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy
wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany,
nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych
z budynkami, awaria instalacji.
Limit odpowiedzialności: 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł
4.15 Klauzula wypłaty odszkodowania
Sumy ubezpieczeń uwzględniają podatek VAT. Wypłata odszkodowania następuje z uwzględnieniem
podatku VAT.
4.16 Klauzula samolikwidacji niedużych szkód
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz
ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku stwierdzenia szkody której szacowana wielkość nie przekracza 5 000,00 zł, Ubezpieczający
może bezzwłocznie przystąpić do naprawy szkody wykorzystując do tego celu własne ekipy naprawcze
lub też korzystając z wyspecjalizowanych firm zewnętrznych działających na zlecenie Ubezpieczającego.
W przypadku zastosowania niniejszej klauzuli, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami
ubezpieczenia, Ubezpieczający jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia zakładowi ubezpieczeń
dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela w trakcie
procesu likwidacji szkody, elementów/części/przedmiotów uszkodzonych, podlegających wymianie, itp.
4.17 Klauzula szybkiej likwidacji szkód – klauzula fakultatywna
W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin)
jest konieczne dla normalnego działania Zamawiającego, ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie
Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół
opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz
wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania
przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie
jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może
przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy
Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania
zgłoszenia szkody.
4.18 Klauzula zniesienia regresu
Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do
pracowników odpowiedzialnych za szkodę, spółek zależnych i powiązanych. Za pracownika uważa się
osobę zatrudnioną przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy cywilnoprawnej,
umowy o pracę, a także mianowania, powołania lub wyboru, chyba że sprawca wyrządził szkodę
umyślnie.
4.19 Klauzula kosztów związanych z odbudową budynków i budowli – klauzula fakultatywna
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Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje
ochroną ubezpieczeniową, uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczonego
w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności
odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie ze stosownymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
Limit odpowiedzialności: 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4.20 Klauzula odpowiedzialności
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że początek okresu
odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.
4.21 Klauzula likwidacyjna
Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego,
odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia w
wartości brutto, odtworzeniowej lub rzeczywistej w zależności od tego w jakiej wartości ubezpieczono
dany środek trwały. W przypadku nieodtworzenia środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi w
wartości ubezpieczenia w jakiej zgłoszono do ubezpieczenia dane mienie, nie ma zastosowania instytucja
niedobezpieczenia i zasada proporcji.
4.22 Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz
ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego
lub zniszczonego mienia, a ubezpieczyciel w takim wypadku nie uchyli się od odpowiedzialności lub też
nie ograniczy odszkodowania. Odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup lub
odbudowa mienia.
4.23 Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu pomiędzy lokalizacjami
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, uzgadnia się że Ubezpieczyciel pokrywa
szkody w mieniu podczas transportu pomiędzy lokalizacjami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz w
obrębie jednej lokalizacji Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
Limit odpowiedzialności: 100 000,00 zł
4.24 Klauzula dewastacji
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel obejmuje
ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się
rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie (bez
konieczności pokonania zabezpieczeń).
Limit odpowiedzialności: 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, oraz
podlimitem 1 000,00 zł na mienie pacjentów i pracowników.
4.25 Klauzula ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy – klauzula
fakultatywna
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót
budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnym w mieniu będącym:
a) przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności,
b) przedmiotem robót budowlano-montażowych (wartość wykonanych praz oraz materiałów) do kwoty
200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod
warunkiem, że realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej
obiektu lub konstrukcji dachu.

5. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
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5.1 Informacje do oceny ryzyka
Rodzaje działalności wykonywane przez Zamawiającego (podlegające ubezpieczeniu) obejmują w
szczególności działania prowadzone zgodnie ze Statutem oraz inne rodzaje działalności prowadzone na
podstawie stosownych przepisów prawa. Przedmiot działalności w szczególności: udzielanie świadczeń
zdrowotnych i promocja zdrowia, lecznictwo otwarte i zamknięte, porady lekarskie, przychodnie,
poradnie, ambulatorium, laboratorium diagnostyczne, transport chorych, wykonywanie usług na rzecz
innych placówek (np. badania diagnostyczne), konsultacje, hospitalizacje, podnajem powierzchni osobom
trzecim, itp.
Prawie w 100% jednostka prowadzi działalność w ramach kontraktu z NFZ. Poza tym kontraktem
obsługiwani są nieuprawnieni do bezpłatnych świadczeń medycznych oraz pacjenci, którzy prywatnie
wykonują badania np. RTG, gastroskopie, kolonoskopie, badania potrzebne do renty/ Ponadto
pracodawcy pokrywają koszty badań dla swoich pracowników.
5.2 Rodzaje działalności:
5.2.1

Lecznictwo szpitalne – całodobowa opieka medyczna,

5.2.2

porady ambulatoryjne udzielane w Izbie przyjęć,

5.2.3

lecznictwo ambulatoryjne – poradnia K,

5.2.4

lecznictwo ambulatoryjne – poradnia gastroenterologii,

5.2.5

lecznictwo ambulatoryjne – poradnia chirurgiczna,

5.2.6

pracownia endoskopii: gastroskopia i kolonoskopia,,

5.2.7

pracowania RTG, USG i badań wysiłkowych

5.2.8

pobranie materiału z szyjki macicy- cytologia

5.2.9

Wynajem nieruchomości osobom trzecim, w szczególności budynek portierni, byłe pomieszczenia
magazynowe (w starej pralni), garaż (mały), pomieszczenia laboratorium (w budynku
administracji), itp.

5.2.10

Zawarta jest umowa na świadczenie usług medycznych w zakresie badania osób zatrzymanych
przez Policję Komendy Powiatowej w Myśliborzu

5.3 Obroty / przychody z działalności
Łączna wartość obrotów (poprzedni rok): 12 552 642,52 zł
Wartość kontraktu z NFZ (aktualna): 10 640 516,76 zł
Odpłatność pacjenta za pobyt w ZOL, ZPO: 439 421,98 zł
Usługi szpitalne (dla osób nieubezpieczonych): 46 327,19 zł

Liczba przyjętych pacjentów w ostatnim roku
kalendarzowym
Lecznictwo otwarte

15 097

Lecznictwo zamknięte

10 960

5.4 Kontrola zakażeń szpitalnych
Szpital ma wdrożony Program Kontroli Zakażeń Szpitalnych realizowany przez Zespół Kontroli Zakażeń
Szpitalnych, oraz wszystkie komórki organizacyjne szpitala poprzez prawidłowe wykonywanie
opracowanych i wdrożonych procedur, standardów, instrukcji zapobiegających zakażeniom szpitalnym,
min:
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

Procedura postępowania po ekspozycji na krew i inne potencjalnie infekcyjne materiały.
Procedura postępowania z odpadami medycznymi.
Standard zapobiegania odleżynom.
Standard postępowania pielęgniarki wobec pacjenta z odleżyną.
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5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9
5.4.10
5.4.11
5.4.12
5.4.13
5.4.14
5.4.15

Procedura mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego.
Standard podnoszenia i przemieszczania pacjentów.
Procedura dekontaminacji endoskopów giętkich (gastroskopu i kolonoskopu ).
Procedura higienicznego i chirurgicznego mycia rąk w oddziałach szpitalnych.
Izolacja pacjenta z chorobą zakaźną.
Standard postępowania z pacjentem po zgonie.
Procedura postępowania z martwym płodem.
Standardy utrzymania czystości oddziałów zabiegowych i zachowawczych.
Procedura postępowania z bielizną szpitalną.
Standard sprzątania bloku operacyjnego.
Zasady postępowania w przypadku przyjęcia pacjenta nosiciela HIV.

W szpitalu od 1992 r. powołany został zarządzeniem wewnętrznym dyrektora Zespół Kontroli Zakażeń
Szpitalnych, w roku 2004 zarządzeniem wewnętrznym powołano Komitet Kontroli Zakażeń Zakładowych.
Zespół Kontroli Zakażeń prowadzi rejestry zakażeń zakładowych, drobnoustrojów alarmowych. W
przypadku występowania ogniskowości zakażeń wdrażane jest natychmiastowe dochodzenie
epidemiologiczne z włączeniem postępowania zapobiegawczego.
Główne cele i zadania Zespołu Kontroli Zakażeń to min. opracowywanie, wdrażanie i bieżący nadzór i
kontrola przestrzegania standardów, procedur, instrukcji zapobiegających zakażeniom szpitalnym,
prowadzenie identyfikacji szczepów bakteryjnych w celu oceny stanu zakażenia hospitalizowanych
pacjentów, prowadzenie rejestru zakażeń zakładowych i drobnoustrojów alarmowych oraz sporządzanie
stosownych raportów.
Rozszerzenie czynnego monitoringu szpitala, dążenie do bezpiecznych metod pracy redukujących
występowanie zakażeń u personelu poprzez podnoszenie wiedzy personelu i edukację.
Ponadto szpital ma wdrożone inne ważne dla bezpiecznej i profesjonalnej działalności programy i
procedury, np. program postępowania pracowników szpitala z ofiarami wypadków i masowych katastrof,
program zabezpieczenia medycznego i postępowania w sytuacjach ataku bioterrorystycznego,
niebezpiecznych chorób zakaźnych oraz stanów zagrożenia epidemiologicznego i epidemii.
Zadania Komitetu Kontroli Zakażeń Zakładowych to min.
1. Planowanie i wdrażanie właściwych metod kontroli zakażeń zakładowych.
2. Opracowywanie i okresowa aktualizacja procedur szpitalnych w miarę potrzeb wynikających ze zmian
legislacyjnych, własnych doświadczeń oraz nowych kierunków postępowania medycznego.
3. Zapewnienie personelowi szpitala wszelkich niezbędnych środków umożliwiających utrzymanie
dobrej kontroli zakażeń.
4. Nadzorowanie stosowania antybiotyków w szpitalu.
5. Wdrażanie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami zakładowymi zgodnie z
obowiązującymi standardami w ramach postępowania przeciwdziałającego szerzeniu się zakażeń
zakładowych.
6. Zapewnienie w razie potrzeb, warunków do izolacji pacjentów szczególnie podatnych na zakażenie
szpitalne.
7. Podejmowanie długoterminowych działań wynikających z codziennej pracy Zespołu Kontroli Zakażeń.
8. Przekazywanie i wdrażanie zaleceń sanepidu.
5.5 Struktura zatrudnienia
Pracownicy ogółem: 195
Lekarze ogółem: 35
Lekarz „kontraktowi”: 30
Pielęgniarki + położne: ogółem: 89
Oddział

Liczba lekarzy
kontraktowych
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Liczba łóżek

Blok operacyjny

0

Izba Przyjęć

-

Oddział Położniczo – Ginekologiczny

5

Sala porodowa

-

Oddział wewnętrzny

0

32

Oddział dziecięcy

2

22

Oddział chirurgii ogólnej

7

31

Oddział neonatologiczny

1

9

21

5.6 Transport pacjentów
Typowej działalności w zakresie transportu chorych Zamawiający nie prowadzi a jedynie karetką odwozi
pacjentów (wyleczonych) do domu i na badania do innych szpitali, w przypadkach gdzie podczas
transportu nie jest potrzebna opieka medyczna tzn. lekarza, pielęgniarki czy ratownika. W sytuacjach,
gdy na czas transportu konieczne jest zapewnienie opieki medycznej wzywane jest Pogotowie z
lekarzem. Na chwilę obecną użytkowana karetka jest pojazdem użyczonym Zamawiającemu przez OSP
w Dębnie. Karetką kieruje pracownik Zamawiającego.
6. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego
6.1 Okres ochrony/ubezpieczenia
Przewidywany okres ubezpieczenia: od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2016 r.
6.2 Miejsca ubezpieczenia
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje Zamawiającego.
6.3 Zakres ochrony ubezpieczeniowej – obligatoryjnie wymagany (minimalny) w ramach
ubezpieczenia dobrowolnego
Zakres ochrony powinien objąć w szczególności:
6.3.1 odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody rzeczowe oraz osobowe wyrządzone
osobom trzecim, pacjentom, itp. powstałe w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym
mieniem, które Ubezpieczony w myśl przepisów prawa zobowiązany jest naprawić
(odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu – odpowiedzialność
deliktowo – kontraktowa) z wyłączeniem szkód wyrządzonych w związku z wykonywaną
działalnością leczniczą,
6.3.2 odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i poza nimi, centralnego ogrzewania, w
tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy, zalań dachowych i okiennych w budynkach;
6.3.3 odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z dostarczenia wadliwego produktu (w
szczególności związane z prowadzeniem stołówek, jadłodajni, dostarczonych towarów, środków i
materiałów medycznych – (Zamawiający zleca przygotowywanie posiłków dla pacjentów
firmie zewnętrznej).
6.3.4 odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego Ubezpieczający korzysta na podstawie
najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy prawnej (OC najemcy) – dotyczy zarówno
nieruchomości jak i ruchomości;
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6.3.5

odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym,
polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (w tym w szczególności w związku z
prowadzeniem szatni, depozytów);
6.3.6 odpowiedzialność cywilna za szkody, za które Ubezpieczający ponosi solidarną odpowiedzialność
wraz z bezpośrednim wykonawcą w tym szkody spowodowane przez Podwykonawców
Zamawiającego;
6.3.7 odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe, rzeczowe
poniesione przez pracowników
Ubezpieczającego (również w pojazdach, przy czym dla szkód w pojazdach
pracowników dopuszcza się wprowadzenie limitu nie mniejszego niż 20 000,00 zł), w
tym będące następstwem wypadków przy pracy niezależnie od podstawy zatrudnienia oraz za
szkody poniesione przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, rezydentów itp.;
6.3.8 odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami
Zamawiającego, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, a w szczególności praktykantów,
wolontariuszy, stażystów, itp.;
6.3.9 odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem apteki szpitalnej (tylko leki gotowe na
potrzeby wewnętrzne);
6.3.10 odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania pojazdów mechanicznych, w zakresie nie objętym
ubezpieczeniem obowiązkowym posiadaczy pojazdów mechanicznych. Aktualnie Zamawiający
użytkuje jeden pojazd tego typu – mini ciągnik ogrodowy służący do prac porządkowych na
terenie Szpitala.
6.4 Postanowienia dodatkowe
Ochrona obejmuje również szkody:
- powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
- wyrządzone osobom bliskim (osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność);
- wyrządzone przez personel, lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, personel pomocniczy, wolontariuszy,
stażystów, rezydentów niezależnie od formy ich zatrudnienia przez ubezpieczającego;
6.5 Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć,
gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans). W odniesieniu do szkód na
osobie ochroną objęty jest również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia. Szkoda rzeczowa rozumiana
będzie jako straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości
poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mienie
nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans).
6.6 Trigger
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zaistniałe w okresie ubezpieczenia śmierć,
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia (szkoda osobowa) lub utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy
ruchomej lub nieruchomości (szkoda rzeczowa), niezależnie od tego czy wadliwe działanie lub
zaniechanie bądź wprowadzenie produktu do obrotu, które spowodowało wypadek miało miejsce w
okresie ubezpieczenia lub w okresie poprzedzającym
Za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień, w którym stwierdzono:
zaistnienie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia; w przypadku wątpliwości co do daty
zaistnienia uszkodzenia ciała lub rozstroju za datę powstania wypadku przyjmuje się dzień, w
którym po raz pierwszy stwierdzono badaniem lekarskim uszkodzenie ciała lub rozstrój
zdrowia,
zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości.
6.7 Klauzule dodatkowe obligatoryjne w brzmieniu:
Lp.
Nazwa klauzuli
1.
Klauzula rozstrzygania sporów
2.
Klauzula płatności składki lub rat składki
3.
Klauzula zniesienia regresu
4.
Klauzula odpowiedzialności
6.8 Zakres terytorialny
Polska, a dla szkód wyrządzonych podczas zagranicznych podróży służbowych - teren Europy
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6.9 Suma gwarancyjna
100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.
6.10 Dopuszczalne limity odpowiedzialności
Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia.
Podlimity:
L.p.

Ryzyko

Podlimit

1.

Szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
Ubezpieczającego, w tym z tytułu posiadania i użytkowania szatni
/ograniczenie nie dotyczy szkód związanych z prowadzeniem depozytu/

10 000,00 PLN

2.

Szkody wyrządzone pracownikom w pojazdach

20 000,00 PLN

6.11 Franszyzy i udziały własne
6.11.1 franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody - dla szkód rzeczowych, dla szkód osobowych: brak
6.11.2 integralna: 200 PLN
6.11.3 udział własny: brak
6.12 Fakultatywne warunki ubezpieczenia
A/ Klauzula akceptacji ryzyka
B/ Brak franszyzy redukcyjnej
7. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
7.1 Okres ochrony/ubezpieczenia
Przewidywany okres ubezpieczenia: od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2016 r.
7.2 Miejsca ubezpieczenia
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje Zamawiającego.
7.3 Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r.
nr 293 poz. 1729).
7.4 Suma gwarancyjna
Minimalna – równowartość 100 000 EUR na jedno zdarzenie i 500 000 EUR na wszystkie zdarzenia w
każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

8. Treść klauzul ubezpieczeniowych – dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej
Wymagane jest uwzględnienie klauzul według podanych w niniejszej SIWZ definicji. Zastosowanie klauzul
do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń ustalone jest w opisie dotyczącym poszczególnych rodzajów
ubezpieczeń w niniejszej SIWZ. Dopuszcza się odmienną treść klauzul pod warunkiem, że zakres ochrony
nie będzie węższy od wynikającego z poniższych treści.
8.1 Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego.
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8.2 Klauzula płatności składki lub rat składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz
ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:
1) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie
jako początek okresu ubezpieczenia i trwa przez okres wskazany w umowie, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2 – 4.
2) Niezapłacenie składki lub jej pierwszej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela
uprawnia go do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem 7-dniowego okresu
wypowiedzenia.
Ubezpieczyciel
zobowiązany
jest
złożyć
pisemne
wypowiedzenie
Ubezpieczającemu oraz Ubezpieczonemu, w przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej,
pod rygorem utraty skuteczności wypowiedzenia.
3) Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty
składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej,
przyjmując 1/365 za każdy dzień.
4) W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub jej pierwszej raty przed początkiem okresu
ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają zastosowanie postanowienia ust. 1 – 3.
5) Niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że Ubezpieczyciel wezwał Ubezpieczającego oraz
Ubezpieczonego, w przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, do zapłaty zaległej
składki pod rygorem ustania odpowiedzialności wskutek braku dokonania zapłaty w terminie co
najmniej 7 dni od daty otrzymania wezwania. Brak wezwania do rąk Ubezpieczonego skutkuje
bezskutecznością wezwania Ubezpieczyciela.
6) Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla
bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym, pod warunkiem jednak, że w momencie jego
składania na rachunku Ubezpieczającego dostępna była niezbędna ilość środków płatniczych.
7) Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie
wymagalnych.
8.3 Klauzula zniesienia regresu
Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do
pracowników odpowiedzialnych za szkodę, spółek zależnych i powiązanych. Za pracownika uważa się
osobę zatrudnioną przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy cywilnoprawnej,
umowy o pracę, a także mianowania, powołania lub wyboru, chyba że sprawca wyrządził szkodę
umyślnie.
8.4 Klauzula odpowiedzialności
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz
ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że początek okresu odpowiedzialności
ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.
8.5. Klauzula akceptacji ryzyka – (klauzula fakultatywna)
Ubezpieczyciel oświadcza, iż w momencie zawierania niniejszej umowy ubezpieczenia znane mu były
fakty niezbędne do oszacowania ryzyka, o ile nie zostały one podstępnie zatajone przez
Ubezpieczającego.

9. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE SKŁADKI – DOTYCZY WSZYSTKICH RYZYK
Płatność składki: składka płatna przelewem, w 12 ratach płatnych co dwa miesiące,
pierwsza rata w terminie do 30. czerwca 2014 r.
9.1 Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do mienia
ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia mienia lub wyrównywania
okresów ubezpieczenia.
9.2 Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia za każdy dzień trwania ochrony.
9.3 Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanego mienia w stosunku do
wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przy zachowaniu zakresu
ubezpieczenia i stawek taryfowych wynikających z przedłożonej oferty.
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9.4 W zakresie doubezpieczeń / uzupełnień sum ubezpieczenia zastosowanie będą miały stawki nie
wyższe niż zaproponowane w ofercie.

Rozdział V
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.
2. Przewidywany okres umowy generalnej: od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2016
r.
Rozdział VI
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
VI.1 OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a)
b)
c)
d)

e)

Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP.
W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunki określone w pkt. a)
musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę.
Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP w zakresie
niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności
ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy
przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej ( t. jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 950 z późniejszymi zmianami).
Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa powyżej (z
wyłączeniem ppkt. „d”) może polegać odpowiednio na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, potencjale kadrowym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

VI.2 OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie
przedłożonych dokumentów, oraz w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do
SIWZ, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku.
1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do
wykonywania działalności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności
ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.
2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i
doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy
oświadczy, że spełnia ten warunek.
3) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy oświadczy, że dysponuje
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego lub osób zdolnych
do wykonania zamówienia;
4) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i
finansowej, gdy Wykonawca oświadczy, że:
a. Posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w
ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 950 z
późniejszymi zmianami) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada
2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej
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wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz.
2060 ze zm.) - na dzień 31.12.2013 roku.
b. posiada kapitały własne w wysokości co najmniej 35.000.000 PLN na dzień 31.12.2013 r.
- sporządzone na załączniku nr 2

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym celu
powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie w odniesieniu do
warunków określonych w:
• Pkt 2 ppkt 1, 4 lit. a - warunki te musi spełnić każdy wykonawca,
• Pozostałe warunki wykonawcy mogą spełnić łącznie.
Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie
przedłożonych dokumentów, określonych w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i
3 do SIWZ, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku.
Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy PZP Wykonawców, którzy w
określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, zawierające błędy lub złożyli wadliwe
pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
Rozdział VII
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ
nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument
potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie
mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczenie Wykonawcy (sporządzone na Załączniku nr 2 do SIWZ), że posiada
możliwość realizacji zamówienia, zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, z którego
winno wynikać, że Wykonawca:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z
wymaganiami ustawowymi,
2) posiada wiedzę i doświadczenie,
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) spełnienia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:
a) Posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o którym mowa w
ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 950 z
późniejszymi zmianami) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada
2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej
wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz.
2060 ze zm.) - na dzień 31.12.2013 roku – sporządzone na Załączniku nr 2.
b) posiada kapitały własne w wysokości co najmniej 35.000.000 PLN na dzień 31.12.2013 r.
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Rozdział VIII
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA

1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Załącznik nr 3
2. Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
Ustawy PZP, lub braku przynależności - Załącznik nr 4
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeśli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów
określonych w pkt. 2, 3, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę
potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.
W odniesieniu do wymagań określonych w ustawie, każdy z przedsiębiorców
wchodząc w skład konsorcjum musi złożyć oświadczenie, że nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP.
Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień
dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP, istniejących między
przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.
Rozdział IX
INNE DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

1) Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika
ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru
sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
przez notariusza.
2) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 Ustawy PZP, albo informację o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej, wg załącznika nr
4
3) Wypełniony załącznik nr 1 - oferta
4) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia (wymagane
jest podanie w ofercie rodzaju warunków oraz ich daty uchwalenia i wejścia w życie) jako
Załączniki do oferty.
Rozdział X
ZASADY PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW.

1. Wykonawca załącza dokumenty, o których mowa, w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii dokumentu) przez
Wykonawcę.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów winne być poświadczane za zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii
dokumentu) przez Wykonawcę lub te podmioty.
3. Dokumenty sporządzane w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski.
4. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez
wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
5. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych
przez siebie dokumentów lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w terminie
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wyznaczonym przez Zamawiającego, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Rozdział XI
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z PODANIEM ADRESU POCZTY
ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW ZAMAWIAJĄCEGO, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w języku polskim.
2. Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub
informację przekazane faksem lub pocztą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić
fakt ich otrzymania odpowiednio faksem lub drogą elektroniczną. W takim przypadku
Zamawiający nie będzie przesyłał przekazanych faksem lub drogą elektroniczną dokumentów w
formie pisemnej.
3. Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem, przekazywaną Zamawiającemu należy
kierować na adres:
70-101 Szczecin, ul. Madalińskiego 8
z dopiskiem: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „USŁUGI UBEZPIECZENIA

Szpitala w Dębnie sp. z o.o.”
albo
faksem na numer +48 91 482 14 37
albo
pocztą elektroniczną na adres: tomasz.bak@np.com.pl

UWAGA!
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawców
powyższego wymogu.
4. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie.
5. Adres strony elektronicznej Zamawiającego: www.bip.szpital.debno.com.pl, adres strony
elektronicznej Pełnomocnika Zamawiającego: ww.np.com.pl
6. Jeżeli pisemne zapytanie Wykonawcy wpłynie do niego nie później, niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SIWZ.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
9. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
10. Osobami do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby z
ramienia Nord Partner sp. z o.o.
- Pani Edyta Tkocz e-mail: edyta.tkocz@np.com.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do
15.00.
- Pan Tomasz Bąk e-mail: tomasz.bak@np.com.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00
do 15.00
Rozdział XII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium.
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Rozdział XIII
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu
składania ofert. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert, zawiesza
bieg tego terminu, do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
Rozdział XIV
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z Ustawą PZP.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty wykonawców ubiegających się wspólnie
o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne (tj. złożenie oferty wariantowej)
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym
pismem drukowanym (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku
komputerowego).
7. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku
Wykonawca winien wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być
wyraźnie oznaczony
„TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM
UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”.
Pozostała część oferty będzie dopuszczona do wglądu dla wszystkich zainteresowanych.
8. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
9. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści wraz z wykazem załączników. Wszystkie strony
oferty – w tym wszystkie załączniki – winny być ponumerowane.
10. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być
parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy.
11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do
Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób:
„OFERTA
na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala w Dębnie sp. z
o.o.
nie otwierać przed 23. maja 2014 r. , godz. 1415”
12. Koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
13. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią
oferty.
14. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty – przed upływem terminu do składania ofert
– Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w punkcie 14 i 15 z
dodaniem słowa „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po
upływie terminu do składania ofert.
16. Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności określone w art. 89 Ustawy
PZP.
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17. W razie wystąpienia przesłanek ustawowych określonych w art. 24 Ustawy PZP,
Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
18. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Rozdział XV
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

I. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w biurze Pełnomocnika Zamawiającego: Nord Partner sp. z o.o.
Oddział w Szczecinie 70-101 Szczecin, ul. Madalińskiego 8/202 do 23. maja 2014 r., do godz.
1400
2. Termin składania ofert upływa dnia 23. maja 2014., do godz. 1400
3. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 2, zostaną niezwłocznie zwrócone
Wykonawcom.
II. Miejsce i termin otwarcia ofert.
1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 23. maja
2014 r., o godz. 14.15 do biura Pełnomocnika Zamawiającego: Nord Partner sp. z o.o.
Oddział w Szczecinie 70-101 Szczecin, ul. Madalińskiego 8/202 /sala konferencyjna/.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania
zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te odnotowywane są
w protokole postępowania.
Rozdział XVI
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę.
2. Cena musi zostać podana w złotych polskich od wartości brutto przedmiotu ubezpieczenia.
3. Całkowita wysokość składki ubezpieczeniowej za okres 24 miesięcy, powinna być wyrażona w
złotych polskich zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2013 nr 0 poz. 908) oraz zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 1994 r. nr 84 poz. 386).
4. Wykonawca uzupełniając Formularz cenowy winien zaokrąglić składkę do pełnych złotych.
Należy przyjąć zasadę, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki 50 groszy i wyższe
zaokrągla się do 1 zł.
5. Celem zapewnienia prawidłowości obliczeń Zamawiający nie dopuszcza wpisywania w żadnej
pozycji Formularza cenowego wartości „0,00” zł.
6. Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty likwidacji szkód oraz uwzględniać wszystkie
inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
7. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z
uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu
usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki
wpływające na ostateczną cenę.
8.Ponadto należy dokonać podziału ceny na ryzyka zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1
do SIWZ).
Rozdział XVII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA
OCENY OFERT.
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Przy wyborze najkorzystniejszej oferty ostatecznej Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami:
a) cena oferty 80 %
b) klauzule fakultatywne 20 %
Ad a). W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 pkt. X 80 %

Ad b). W kryterium „Fakultatywne klauzule” przyjmując wagę 20% zagwarantowanie dodatkowych
klauzul od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób:

Fakultatywne klauzule

=

suma punktów
za klauzule fakultatywne

x

20%

Tabela 1. Punktacja za klauzule fakultatywne
A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorie A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)
Lp.
A
B

C

D
E
F
G

H

I
J

Klauzule fakultatywne
Włączenie ryzyka katastrofy budowlanej – limit odpowiedzialności 1 mln zł
Brak pokrycia
Objęcie ochroną ryzyka szkód spowodowanych przepięciem pomimo nieodpowiednich
zabezpieczeń przeciwprzepięciowych - limit odpowiedzialności 10 tys. zł
Brak pokrycia
Włączenie odpowiedzialności za koszty wynikłe z ryzyka koniecznej ewakuacji Szpitala
lub części Szpitala wynikające z zaleceń lub poleceń odpowiednich służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, będące konsekwencją zdarzeń objętych
ubezpieczeniem mienia od ognia i innych zdarzeń losowych - limit odpowiedzialności
100 tys. zł
Brak pokrycia
Włączenie klauzuli „prewencyjnej”– limit odpowiedzialności 500 tys. zł
Brak pokrycia
Włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie - limit
odpowiedzialności 100 tys. zł
Brak pokrycia
Włączenie klauzuli składowania
Brak pokrycia
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego
Brak pokrycia
Włączenie ryzyka celowego zniszczenia/uszkodzenia zewnętrznych i wewnętrznych
elementów stałych budynków oraz stałych elementów działki – limit odpowiedzialności
5 tys. PLN
Brak pokrycia
Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
Brak akceptacji włączenia w/w klauzuli
Włączenie klauzuli ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy
Brak akceptacji włączenia w/w klauzuli
RAZEM:

B. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ocena punktowa = (ocena za podkategorię A, B, C)
Lp
Klauzule fakultatywne
A

Ilość pkt.
4
0
4
0

4

0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
Max 40

Ilość pkt.

Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego

6

Brak włączenia

0
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B

C

Włączenie do zakresu ubezpieczenia
odpowiedzialności 6 000,00 zł;

ryzyka

kradzieży

zwykłej

–

limit

6

Brak włączenia

0

Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

8

Brak włączenia

0
RAZEM:

C. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorie A, B, C, D, E, F)
Lp
Klauzule fakultatywne
Brak franszyzy i udziału własnego dla elektroniki przenośnej
A
Brak włączenia
Uznanie klauzuli likwidacyjnej szkód:
odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzenia (maksymalnie do
wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako
wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na
rynku, nie gorszymi parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z
B
uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz
opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia
umorzenia sprzętu.
Brak włączenia
Włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód
C
Brak włączenia
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego
D
Brak włączenia
Włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie
E
Brak włączenia
Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
F
Brak włączenia
RAZEM:

Max 20

Ilość pkt.
4
0

4

0
4
0
4
0
2
0
2
0
Max 20

D. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorie A, B)
Lp.
A
B

Klauzule fakultatywne
Włączenie klauzuli akceptacji ryzyka
Brak włączenia
Brak franszyzy redukcyjnej
Brak włączenia
RAZEM:

Ilość pkt.
8
0
12
0
Max 20

Rozdział XVIII
OCZYWISTE OMYŁKI.

Zamawiający poprawia w ofercie:
1. oczywiste omyłki pisarskie,
2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek.
3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona
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Rozdział XIX
INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNE ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość
punktów.
2. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostaną złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający
wybierze spośród złożonych ofert, ofertę z najniższą ceną.
3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty
do złożenia w terminie określonym w odrębnym piśmie ofert dodatkowych. Wykonawcy
składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
4. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców,
którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy,
którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację.
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
d) terminie, określonym zgodnie z Ustawą PZP, po którego upływie umowa w sprawie
zamówienia publicznego może być zawarta.
W powiadomieniu przesłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający poda
miejsce i termin zawarcia umowy.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem
terminu związania ofertą.
5. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy
przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 oraz zgodnie z przesłankami określonymi w
art. 94 ust. 2 Ustawy PZP.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich
ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art.93 ust. 1 Ustawy PZP
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o
których mowa w ust. 3 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
Rozdział XX
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XXI
PRZEWIDYWANA ZMIANA UMOWY.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na:
1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizacji i
ulepszenie środków trwałych, wdrażaniu nowych inwestycji;
2. zmianie ilości posiadanego przez Zamawiającego mienia na podstawie umów
cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia;
3. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej
4. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji,
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5. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności,
6. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą wykonawcy
w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie
przewidzianego w SIWZ;
7. zmianie przewidzianej w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu
zamówienia określone w SIWZ;
8. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych.
Rozdział XXII
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.

1. Integralną część Umowy stanowi SIWZ i oferta Ubezpieczyciela.
2. Wzór umowy generalnej.
Rozdział XXIII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki
ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI - art. 179 i następne Ustawy PZP
Rozdział XXIV
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Rozdział XXV
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI,
JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Rozdział XXVI
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67
ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego, w
szczególności w następujących przypadkach:
a) wzrostu wartości ubezpieczanego majątku,
b) nowo nabywanego mienia,
c) podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia/
gwarancyjnych,
d) zmiany ryzyka ubezpieczeniowego.
2. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów
ubezpieczeń sporządzone zostaną odpowiednie umowy określające szczegółowo przedmiot,
zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
Rozdział XXVII
INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę tej
części, której wykonanie powierzy podwykonawcy/podwykonawcom.
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Rozdział XXVIII
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy na podstawie art.22 Ustawy PZP
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 24 Ustawy PZP
Załącznik nr 4 – informacja wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2d Ustawy PZP
Załącznik nr 5 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia
Załącznik nr 6 – wzór umowy generalnej
Załącznik nr 7 – informacja o szkodowości
Załącznik nr 8 – wykaz budynków
Załącznik nr 9 – wykaz sprzętu elektronicznego
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