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Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Nord Partner sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na 
niżej opisane zamówienie publiczne: 

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 

 
SZPITAL NA WYSPIE sp. z o.o. ; 68-200 Żary ul. Pszenna 2 

NIP: 9291852023 REGON: 977947094 KRS: 0000080318 
http://www.szpitalnawyspie.pl/ 

 
 
 

Zielona Góra, dnia 14 października  2014 r. 
 
 

Przetarg nieograniczony, znak:  14/10/2014/Sz/NP 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej SIWZ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dotyczy: 
 
Postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego 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”, prowadzonego przez 
Nord Partner z/s w Toruniu działającego na podstawie udzielonego przez Szpital Na Wyspie sp. z o.o. 
pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczenia mienia,  
odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów na okres 24 miesięcy 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, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Szpitala na 
Wyspie sp. z o.o. z/s w Żarach  
 
Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 
 
Zadanie I 
CPV 66515000-3 - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych      
CPV 66515000-3 - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (w tym szyb od stłuczenia)  
CPV 66519200-3 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk  
 
Zadanie II 
CPV 66516400-4 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
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CPV 66516400-4 – Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą  
 
 Zadanie III 
CPV 66516100-1; 66514110-0; 665121003: ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie assistance 
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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 
wykluczony, 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 ewentualnej dopłaty 
składki w celu zrównoważenia ujemnego wyniku towarzystwa. 
 

Rozdział II 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 
SZPITAL NA WYSPIE sp. z o.o. ; 68-200 Żary ul. Pszenna 2 
NIP: 9291852023 REGON: 977947094 KRS: 0000080318 

 
reprezentowany przez: 
1. Prezesa Zarządu – Wiesława Olszańskiego 

 
Rozdział III 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności 
cywilnej oraz floty pojazdów Szpitala Na Wyspie sp. z o.o. w Żarach, 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 340068-2014 
2.2 Na stronie internetowej Pełnomocnika  

http://www.np.com.pl/przetargi 
2.3. Na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 14.10.2014. 

 
Rozdział IV 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie I 
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych    CPV 66515000-3 
- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku  
(w tym szyb od stłuczenia)        CPV 66515000-3 
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk    CPV 66519200-3 
Zadanie II 
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej       CPV 66516400-4 
- Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
podmiotu wykonującego działalność leczniczą      CPV 66516400-4   
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Zadanie III  
CPV 66516100-1; 66514110-0; 665121003: ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 
ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,  ubezpieczenie assistance 
            
 

Zadanie I 
 

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

 
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA 

OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
I. zabezpieczenia przeciwpożarowe 
� Gaśnice 
� Hydranty wewnętrzne 
� Hydranty zewnętrzne 

 

1. Oznakowane są  drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. 

2. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami 

3. Istnieje regulamin ppoż. 

4. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej 

5. Na terenie szpitala istnieje zakaz palenia 

6. Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego 

7. Źródła dostarczenia wody: wodociąg 
 

OCHRONA – Szpital : Żary ul. Pszenna 2 
 

1. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 5 km 

2. Najbliżej położona straż pożarna (adres i nazwa):  Żary ul.Serbska 58 
3. Czas dojazdu najbliższej jednostki straży pożarnej: 8 min. 

4. Przewidywany czas dojazdu jednostki zawodowej straży pożarnej: 8 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 ? NIE  

9. Czy zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż.:               TAK   
10.   Czy na terenie szpitaka 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 ?   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 / studnia / zbiornik zaporowy / inne)   

16. Czy istnieje system hydrantów (pierścienie rury głównej, pion) ?   TAK    

17. Czy występuje zewnętrzna sieć hydrantowa (poza budynkami) ?   TAK  X         
      Liczba hydrantów: na zewnątrz 7 . , w budynkach: 25      

18. Czy obiekty posiadają sprawną instalację odgromową ?           TAK   
19. Czy obiekty dozorowane są przez strażników ?      NIE   



 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Szpital Na Wyspie sp. z o.o. z/s w Żarach  
 >>> Strona nr 6 z 66 <<< 

 

 

20. Czy dozorowanie jest całodobowe ?          NIE   
23 Czy praca w szpitalu  przebiega całodobowo ?      TAK     
24. Maksymalne ciśnienie:  2,5 Mpa - dział: STERYLIZATORNIA 
      Najwyższa temperatura: 135 st. C - dział:STERYLIZATORNIA 
 

 ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE TAK/NIE* 

Gaśnice (jakie proszkowe TAK 

hydranty wewnętrzne TAK 

hydranty zewnętrzne TAK 

Klapy dymowe  
W jednym budynku w 
Lubsku 

 
Tabela 1 

l.p. Rodzaj placówki  Adres 

1 SZPITAL NA WYSPIE sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Pszenna 2 

2 Przychodnia lekarska 68-200 Żary; Ul. Skarbowa 2 

3  68-200 Żary; Ul. Bohaterów Getta 15 

4  68-300 Lubsko ul. Poznańska 2 
 

Tabela nr 2 
Lokalizacje - lp. Tabeli 1 

1 2 3 4 
Czy lokalizacja znajduje się  na terenach zalewowych nie nie nie nie 
Czy w 1997 lokalizacja była objęta powodzią  
( tak/ nie) 

nie nie nie nie 

Czy w lokalizacji odnotowano po roku 1997 szkody powodziowe 
( tak – rok / nie). 

nie nie nie nie 

Czy w 2010 roku lokalizacje były objęte powodzią  nie nie nie nie 
Czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok nie nie nie nie 
Czy podczas powodzi w 2010 roku w otoczeniu lokalizacji – do 2 
km - nastąpiło, przerwanie wałów, przelanie wałów, 
rozszczelnienie wałów,  podtopienia 

nie nie nie nie 

Jeżeli to możliwe proszę o podanie na jakiej wysokości w 
odniesieniu do lustra najbliższej rzeki położona jest lokalizacja 
(na postawie danych zawartych w mapach geodezyjnych lub 
książki obiektu) . Proszę podać jeżeli odległość od rzeki jest 
mniejsza niż 2 km. 

nie nie nie nie 

 

Nazwa 
nieruchomości 

Adres 
Rok 

budowy 

Liczba 
kondy-
gnacji 

Materiał 
konstrukcji 

ścian 

Konstrukcja z 
płyt 

warstwowych z 
palnym 

wypełnieniem? 

Konstrukcja:  
pokrycie dachu 
(np. dachówka, 

papa), 
konstrukcja 
dachu ( np. 
drewniana, 
stalowa),  

Przychodnia 
lekarska 

68-200 Żary, 
ul. Skarbowa 2 

1973 3 
Cegła , 

suporeks 
- papa 

Pawilon Nr 2 
68-200 Żary, 
ul. Pszenna 2 

1987 3 
Cegła, 

suporeks 
- papa 
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Pawilon dla karetek 
(inwestycja w 
obcym środku 
trwałym) 

68-200 Żary, 
ul. Pszenna 2 

2007   stal   stal 

Budynek Szpitala 
68-200 Żary, 
ul. Bohaterów 
Getta 15 

1994 3 cegła   Drewniana, papa 

 

 
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 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. – podzielony na dwa dwunastomiesięczne okresy. 
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1.2. Miejsca ubezpieczenia: 
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie Zamawiającego  
w szczególności: 
 

l.p. Rodzaj placówki  Adres 

1 SZPITAL NA WYSPIE sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Pszenna 2 

2 Przychodnia lekarska 68-200 Żary; Ul. Skarbowa 2 

3  68-200 Żary; Ul. Bohaterów Getta 15 

4  68-300 Lubsko ul. Poznańska 2 

 
1.3 Zakres ubezpieczenia:  
Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien objąć co najmniej następujące ryzyka (zakres obligatoryjny):  
1.3.1 ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna (w tym w urządzenia i instalacje), upadek statku 
powietrznego; 
1.3.2 silny wiatr (huragan), 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; 
Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko uderzenia pojazdu będącego własnością lub użytkowanego przez 
ubezpieczonego. Limit nie może być niższy niż 100 000,00 zł 
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. Limit 
300.000,00 zł 
Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia w wyniku niewłaściwych parametrów prądu 
elektrycznego. Limit nie może być niższy niż  200 000,00 zł.  
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 związane 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 dopuszcza się wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności na szkody w mieniu będącym przedmiotem robót budowlano – montażowych w wysokości nie 
mniej niż 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 eksploatacji/użytkowania 
1.3.10 akty terrorystyczne – akcje organizowane 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 1.000.000,00 zł, dopuszczalna franszyza redukcyjna w wysokości 2 000,00 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. 
 
1.4 Przedmiot ubezpieczenia  
Mienie ubezpieczone według wartości księgowej brutto, bez względu na wiek i stopień zużycia 
technicznego i/lub amortyzacji. 
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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. 

 
Zestawienie majątku trwałego z podziałem na grupy KŚT:       

GRUPA NAZWA WARTOŚĆ 
POCZĄTKOWA [PLN] 

I BUDYNKI  12 201 238,38 

III KOTŁY 143 683,69 

IV MASZYNY I URZĄDZENIA 179 813,31 

VI URZĄDZENIA TECHNICZNE 172 203,58 

VIII 
 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE 5 861 820,66 

Mienie niskocenne 20.000,00 

mienie obce – użyczone , najmowane lub użytkowane na podstawie innej podobnej  
formy korzystania  z cudzej rzeczy  

1 121 588,51 

 
OGÓŁEM 

19.700.348,13 
 

       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.  

Sumy ubezpieczenia pozostałego mienia: 

Przedmiot ubezpieczenia  Suma ubezpieczenia PLN 
Środki obrotowe – np. materiały opatrunkowe, nici, środki farmaceutyczne   10 000,00 
Mienie pracowników  134.000,00 

 

WYKAZ RUCHOMEGO MIENIA UŻYCZONEGO, NAJMOWANEGO LUB 
UŻYTKOWANEGO NA PODSTAWIE INNEJ PODOBNEJ FORMY KORZYSTANIA 

Z CUDZEJ RZECZY 

Lp. Nazwa  Właściciel Wartość  

    RAZEM: 1 121 588,51 

1 Sprzęt rehabilitacyjny Stowarzyszenie Przyjaciół Miłowic          72 300,00 zł  

2 
Czytnik Pasków do 
moczu 

AMP Polska Kraków            6 638,27 zł  

3 Respirator noworodkowy Powiat  Żarski          78 110,00 zł  

4 Kardiomonitor Powiat  Żarski          16 050,00 zł  

5 Analizator COBAS E411 Roche Warszawa 78 400,00 

6 Analizator Cobas 121 Roche Warszawa 5724 

7 Analizator Pentra 400ISE Horiba Warszawa 37 466,28 

8 Analizator Pentra 80XL Horiba Warszawa 73 809,36 

9 
Analizator Sysmex CA 
560 

Siemens 81 000,00 

10 analizator Cobas 121 Roche Warszawa 729,00 

11 tomograf Komputerowy KIE Niepruszowo 652 000,00 

12 Analizator COBAS 232 Roche  Warszawa 8000,00 

13 Analizator Pentra 60 Horiba  Warszawa 11 361,60 
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1.5 System ubezpieczenia  
:: środki trwałe – sumy stałe, ubezpieczone według wartości księgowej brutto (początkowej), 
:: środki obrotowe -  sumy stałe, ubezpieczenie według wartości zakupu lub wytworzenia, bez stosowania zasady 
proporcji przy wypłacie odszkodowania; 
:: mienie niskocenne, pracowników – system pierwszego ryzyka, ubezpieczone według wartości odtworzeniowej 
bez potrącania zużycia technicznego,  
:: Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg  Klasyfikacji Środków Trwałych uwzględniając podatek VAT 
System ubezpieczenia:  s.u. z VAT i odszkodowanie z VAT      
Podane wartości środków trwałych wg ewidencji księgowej na dzień 31.07.2014                                               
 
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 

 

1.7 Warunki dodatkowe (fakultatywne) do ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych podlegające ocenie 
A/ włączenie klauzuli prewencyjnej  
B/ włączenie klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli  
C/ włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie  
D/ włączenie klauzuli składowania  
E/ włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego  
F/ Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych  
G/ Włączenie klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej  

 
1.8 Dopuszczalne franszyzy 
1.8.1 Franszyza redukcyjna: nie wyższa niż 1 000,00 zł, dla mienia pracowniczego, niskocennego  – brak; 
1.8.2 Franszyza integralna : 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, 
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Dewastacja - każde celowe zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie 
związane z kradzieżą, rabunkiem lub ich usiłowaniem; 
 
2.1. Okres  ochrony/ubezpieczenia 
Przewidywany: od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r . – podzielony na dwa dwunastomiesięczne 
okresy. 
 
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 działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie Zamawiającego. 
 

l.p. Rodzaj placówki  Adres 

1 SZPITAL NA WYSPIE sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Pszenna 2 

2 Przychodnia lekarska 68-200 Żary; Ul. Skarbowa 2 

3  68-200 Żary; Ul. Bohaterów Getta 15 

4  68-300 Lubsko ul. Poznańska 2 

 

2.4 Przedmiot ubezpieczenia / suma ubezpieczenia: 
2.4.1 urządzenia i wyposażenie (w tym niskocenne i elektronika) własne i dzierżawione  
 – suma ubezpieczenia dot. kradzieży z włamaniem rabunku i dewastacji 50 000,00 PLN   
2.4.2 koszty naprawy zabezpieczeń   2 000,00 PLN 
2.4.3 szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia (w szczególności oszklenie, reklamy, oświetlenia, oszklenia 
gablot, lustra, tablice świetlne, itp.). 

Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia Pierwsze ryzyko 

szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia 10 000,00 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 za 
które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie 
(bez konieczności pokonania zabezpieczeń). Dopuszczalny limit 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia z podlimitem 2 000,00 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). 
 2.6 Franszyza redukcyjna: nie większa niż 300,00 PLN  
 
2.7 Warunki dodatkowe obligatoryjne do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku  
Klauzule dodatkowe obligatoryjne: 

Lp. Nazwa klauzuli 
1. Klauzula reprezentantów 
2. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 
3. Klauzula rozstrzygania sporów 
4. Klauzula zgłaszania szkód 
5. Klauzula płatności składki lub rat składki  
6. Klauzula wypłaty odszkodowania 
7. Klauzula zniesienia regresu 
8. Klauzula przekształcenia 

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 10 000,00 zł  
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C/ włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych  
 
3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (BIUROWEGO I MEDYCZNEGO) OD SZKÓD 

MATERIALNYCH (ALL RISKS) 
 
3.1 Okres  ubezpieczenia:  
Przewidywany od dnia od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – podzielony na dwa 
dwunastomiesięczne okresy. 
 
3.2 Miejsca ubezpieczenia:  
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie Zamawiającego. 
 
3.3 Przedmiot ubezpieczenia (mienie własne i dzierżawione, używane): 

− biurowy sprzęt elektroniczny stacjonarny będący w posiadaniu samoistnym lub zależnym w okresie 
ubezpieczenia – ubezpieczony na sumy stałe według wartości księgowej brutto; 

− medyczny sprzęt elektroniczny przenośny będący w posiadaniu samoistnym lub zależnym w okresie 
ubezpieczenia – ubezpieczony na sumy stałe według wartości księgowej brutto; 

 
3.4 Suma ubezpieczenia 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 

Sprzęt elektroniczny biurowy stacjonarny  20 799,79 

Sprzęt elektroniczny w karetkach 

Sprzęt medyczny przenośny 32 677,47 

GPS BLOW nawigacja  1458,00 

Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ. 
 
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. 
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3.6 Dopuszczalna wysokość franszyzy 
:: Dla sprzętu stacjonarnego biurowego franszyza redukcyjna – nie więcej niż 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, 
:: Dla sprzętu medycznego franszyza redukcyjna – nie więcej niż 500 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 500 PLN, 
:: Brak franszyzy integralnej i udziału własnego 
:: Dla sprzętu przenośnego dla ryzyka kradzieży oraz upuszczenia dopuszczalna franszyza redukcyjna max  
 5% wartości szkody min. 300,00 zł nie więcej niż 1 000,00 zł, 
 
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. 

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 6 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 
 
3.9 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 

 

3.10 Warunki dodatkowe (fakultatywne) do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego podlegające 
ocenie: 
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 
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4. Wykaz klauzul ubezpieczeniowych 
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.  
 
1. Klauzula reprezentantów 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz 
ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego 
przy czym przez  Ubezpieczonego rozumie się w przypadku: 
1/ spółki kapitałowej – zarząd spółki.  
2/ podmiotu letniczego – dyrektora i jego zastępców 
Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem innych 
osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).  
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, pod 
warunkiem, że 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. 
3. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 
Ustala się, iż nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 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. 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. 
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.  
6. Klauzula przewłaszczenia  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że umowa ubezpieczenia 
nieruchomości, do Zamawiającego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję 
finansującą (art. bank, lesingodawca,  gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego 
właściciela. 
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.  
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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. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – klauzula fakultatywna 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych 
we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel oświadcza, że jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające.  
9. Klauzula kosztów dodatkowych  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych  
w niniejszym zapytaniu, ostatecznej wersji oferty Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub 
szczególnych warunkach 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 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. 
10. Klauzula „prewencyjna” – klauzula fakultatywna  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
we wniosku o ubezpieczenie 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: 200 000,00 zł 
(na jedno i wszystkie zdarzenia). 
11. Klauzula kosztów wznowienia działalności po szkodzie – klauzula fakultatywna  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych warunków umowy 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. 
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.  
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  zawartych w wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający rozliczy środki z funduszu na podstawie 
rachunków lub kosztorysów prac potwierdzających poniesione wydatki, zgodnie z regulaminem Ubezpieczyciela. 
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14. Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej- klauzula fakultatywna 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych 
we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach 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 
15. Klauzula wypłaty odszkodowania  
Sumy ubezpieczeń uwzględniają podatek VAT. Wypłata odszkodowania następuje z uwzględnieniem podatku VAT. 
16. Klauzula samolikwidacji niedużych szkód 
 Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 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. 
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. 
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. 
19. Klauzula przekształcenia 
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na przeniesienie praw z umowy na nowego właściciela lub nowo powstały podmiot 
w przypadku przejęcia działalności, wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym 
podmiotem. Wola kontynuacji umowy ubezpieczenia przez nowego właściciela lub nowo powstały podmiot musi 
zostać potwierdzona pisemnie w ciągu 30 dni.  
Powyższe postanowienia  nie zwalniają  Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela  od obowiązku  zgłaszania 
Ubezpieczycielowi  zmian okoliczności, podanych w SIWZ lub w innych pismach zgodnie z art..815 Kodeksu 
Cywilnego. 
Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby nowy podmiot posiadał analogiczny 
profil działalności jak przed zmianą stosunków własności, a stan i rodzaj posiadanych zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych nie uległ zmianie. 
 
 
4. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE SKŁADKI –  DOTYCZY WSZYSTKICH RYZYK – Zadanie I 
 
Płatność składki: składka płatna przelewem, w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 
(rozliczeniowym) w 12 ratach równych, pierwsza rata płatna  w terminie do 21. stycznia 2015 r. 
4.1 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. 
4.2 Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki 
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia za każdy dzień trwania ochrony. 
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4.3 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. 
4.4 W zakresie do ubezpieczeń / uzupełnień sum ubezpieczenia zastosowanie będą miały stawki nie wyższe niż 
zaproponowane w ofercie. 
 
Uwaga  

Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup środków trwałych zostały podane według stanu na dzień 31.07.2014 r, 
ale ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana przez ubezpieczyciela według stanu na początek każdego okresu 
rozliczeniowego. Aktualizacja danych nastąpi zgodnie z postanowieniami klauzuli automatycznego pokrycia. 
 

Zadanie II 
 

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
Rodzaje działalności wykonywane przez Szpital (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, 

P nsport chorych, wykonywanie usług na rzecz innych placówek ( P. badania diagnostyczne), konsultacje, 
hospitalizacje, podnajem powierzchni osobom trzecim, itp. 
 

Informacje do oceny ryzyka 
 
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000080318 

NIP: 928-18-52-023 REGON: 977947094 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 
86.10. Z – Działalność Szpitali 
86.90. D – Działalność paramedyczna 
86.90. B – Działalność pogotowia ratunkowego 
86.90. C – Praktyka pielęgniarek i położnych 
86.90. E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana 
87.90 .Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 
88.99. Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana 
86.21. Z – Praktyka lekarska ogólna 
86.22. Z – Praktyka lekarska specjalistyczna 
68.10. Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 
68.20. Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
 

W dniach 16-17 września 2013r. niezależna jednostka certyfikująca TUV NORD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Katowicach przeprowadziła w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach audyt recertyfikujący. Szpital otrzymał Certyfikat 
ISO 9001:2008 na kolejne 3 lata. 
Certyfikat obejmuje jest świadczenie usług medycznych w zakresie: leczenia stacjonarnego zachowawczego i 
zabiegowego,  opieki długoterminowej, rehabilitacji, diagnostyki oraz ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej.  
 
Dane dotyczące oddziałów 
lp Nazwa Oddziału Ilość 

łóżek 
Zakres usług 

1 Oddział Chorób 
Wewnętrznych 

28 kompleksowa diagnostyka i leczenie cukrzycy, chorób układy krążenia, 
przewodu pokarmowego, chorób hematologicznych, leczenie cukrzycy i jej 
powikłań w zakresie układu sercowo-naczyniowego, niewydolności serca i 
nadciśnieniu tętniczemu. Wykonuje także badania diagnostyczne (min. USG, 
EKG, Holter, tomograf komputerowy, gastroskopia,  kolono-skopia , 
rektoskopia) 

2 Oddział Dziecięcy 20 Na oddziale wykonywana jest pełna diagnostyka i leczenie z zakresu 
pediatrii i neurologii dziecięcej. Oddział wyposażony jest w nowoczesną 
aparaturę medyczną. Zapewnia także badania diagnostyczne, m. in.: 

• cystouretrografię mikcyjną, 
• tomografię komputerową, 
• USG, 
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• EKG 24 godziny, 
• Holter ciśnieniowy, 
• Gastroskopię 
•  

3 Oddział 
Ginekologiczno - 
Położniczy 
 

32 łóżka 
(w tym 15 
położnicze) 

W oddziale wykonuje się operacje ginekologiczne z dostępu brzusznego i 
pochwowego (oraz operacje laparoskopowe), łącznie z zabiegami 
plastycznymi i przypadkami chorób nowotworowych. 
Prowadzona diagnostyka. 
hospitalizacja z powodu patologii ciąży lub związana z ciążą podwyższonego 
ryzyka oraz wszelkimi chorobami ginekologicznymi, wymagającymi 
hospitalizacji krótkotrwałej, jak również tzw. ginekologii jednego dnia. 
 

4 Oddział 
Noworodkowy 
 

15  
3 
inkubatory 

W oddziale wykonywane są badania diagnostyczne, monitorowanie 
parametrów życiowych z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu 
(pulsoksymetry, kardiomonitory, inhalatory) oraz leczenie. Tu trafiają też 
wszystkie noworodki z patologiczną żółtaczką wymagającą zastosowania 
fototerapii, i te które narodziły się drogą cięcia cesarskiego i innego zabiegu 
położniczego. Jeżeli wymagają wspomagania oddechu posiadamy 
nowoczesny respirator i CPAP. 
 

 Oddział 
Intensywnej 
Terapii 
 

5 leczenie chorych z zaburzeniami oddychania i krążenia, resuscytację 
krążeniowo-oddechową 
prowadzenie oddechu kontrolowanego 
wykonywanie drenażu ssącego jam opłucnowych 
leczenie chorych z sepsą, z ostrym zapaleniem trzustki 
leczenie chorych we wstrząsie 
odżywianie ciężko chorych 
wyrównywanie zaburzeń wodno – elektolitowych 
wyrównywanie zaburzeń kwasowo – zasadowych 
leczenie chorych po przypadkowych i zamierzonych zatruciach lekami 

 Oddział 
Chirurgiczny 
 

25 Na oddziale wykonywany jest pełen zakres operacji przy użyciu 
nowoczesnego sprzętu medycznego: 
resekcja pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową i klasyczną, 
operacje naprawcze przepuklin brzusznych, pępkowych, udowych 
i pachwinowych również z użyciem siatek przepuklinowych, 
operacje wola guzkowego tarczycy, 
operacje żylaków kończyn dolnych, kriostryping, 
operacje żylaków odbytu, 
operacje szczeliny zatoki włosowej, przetoki około odbytu, 
leczenie stopy cukrzycowej i niewydolności krążenia obwodowego zarówno 
w miażdżycy naczyń tętniczych jak i cukrzycy, 
guzy jelita grubego, 
tzw. przypadki "nagłe - ostre" w tym zapalenie wyrostka robaczkowego u 
dzieci od 11 roku życia 
Oddział zapewnia: 
szeroką diagnostykę endoskopową - gastroskopia i kolonoskopia, 
szeroką diagnostyką radiologiczną, 
małoinwazyjną chirurgię przy użyciu nowoczesnego sprzętu 
laparoskopowego. 
 

 Oddział 
Geriatryczny 
 

25 Zajmuje się problemami internie-tycznymi i neurologicznymi związanymi 
z wiekiem. Oprócz diagnostyki i leczenia oddział zajmuje się przywracaniem 
pacjentom sprawności poprzez fachową rehabilitację ruchową świadczoną 
przez specjalistów z Zakładu Rehabilitacji. Oddział zapewnia także badania 
diagnostyczne, m. in.: 
tomografia komputerowa, 
USG w tym badania metodą Dopplera, 
EEG, 
EKG 24 godz., 
Holter ciśnieniowy, 
gastroskopia i kolonoskopia z torem wizyjnym, 
retroskopia. 
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Całodobowa Izba Przyjęć:  
Izba przyjęć świadczy całodobowe usługi z zakresu pomocy doraźnej w przypadkach nagłych i nieprzewidzianych 
zdarzeń bezpośrednio zagrażającym życiu i zdrowiu pacjentów. 
 Do świadczeń takich zaliczają się między innymi: 

• urazy 
• zatrucia 
• oparzenia 
• odmrożenia 
• utrata przytomności 
• nagłe dolegliwości bólowe 

 
 

INFORMACJE OGÓLNE   za 2013 rok Wartość w zł 

Łączna wysokość obrotów 24 753 388,46 

Wartość kontraktu z NFZ  23 504 081,14 

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł 

Odpłatność pacjenta za pobyt w ZOL, ZPO    780 715,02 

Usługi szpitalne – dla osób nieubezpieczonych         20 584,00 

Usługi rehabilitacyjne komercyjne        39 898,00 

Usługi diagnostyczne komercyjne      543 737,81 

 

 
Liczba przyjętych w ostatnim roku 

pacjentów 

Lecznictwo otwarte 42 268 

Lecznictwo zamknięte 8 778 

 

 Liczba 

Łączna ilość pracowników 268 

 W tym lekarze na umowie o pracę ogółem 21 

 Lekarze „kontraktowi” 31 

Pielęgniarki + położne:         ogółem 
                                                 W tym na kontrakcie 

135 
0 

 
 

Oddział Liczba lekarzy 
kontraktowych 

Liczba lekarzy na 
umowę o pracę 

Oddział Chorób Wewnętrznych  1 2 

Oddział Geriatrii 1 3 

Oddział Pediatryczny 2 4 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy 3 5 

Oddział Noworodkowy 1 1 

Oddział Chirurgii Ogólnej 4 2 

Oddział Intensywnej Terapii 5 1 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 2 2 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 2 2 
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OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH  (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) 
  TAK NIE 
1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych x  
2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne 

 wszystkie x  
wybiórczo   

3 Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych 
 Krwiopochodnych (wzw B, wzw C, 

HIV) 
0  

gronkowca 0  
innych 2  

4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne 
 wszystkie x  

krwiopochodne   
5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię x  
6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze  x 
7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji x  
8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: 

 wskaźniki fizyczne x  
wydruk komputerowy  x 
testy Bowie-Dicka x  
testy paskowe x  
testy zintegrowane x  
testy biologiczne x  

9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji   
10 Inne opakowania używane do sterylizacji   

 puszki kontenerowe x  
rękawy papierowo – foliowe x  
inne   

11 Do mycia rąk używane jest mydło w: 
 dozownikach x  

kostkach  x 
12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach   
13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom 

 szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy   
systematycznie x  

14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania 
 mycia i dezynfekcji rąk  x  

w czasie pobierania krwi x  

przy wykonywaniu iniekcji x  
podczas dezynfekcji x  
podczas sterylizacji x  
ze sprzętem endoskopowym x  
z zużytym sprzętem jednorazowym x  
ze skażonym mat. biologicznym x  

15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane   
16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie   
17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów 

 półautomatyczną   
automatyczną x  
sterylizator  x 

18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B 
(na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) 

x  
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Zakres świadczonych usług medycznych TAK 

Lecznictwo zamknięte x 

Poradnie specjalistyczne x 

Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy x 

Zakład rehabilitacji  x 

Diagnostyka specjalistyczna x 

Apteka szpitalna  x 

Transport chorych x 

Zakres świadczonych usług pozamedycznych TAK 

Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych  x 

 

Podmiot leczniczy : TAK NIE 

przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów  x 

prowadzi eksperymentalne metody leczenia   x 

posiada laboratorium diagnostyczne                                          x  

posiada laboratorium mikrobiologiczne                                        x 

posiada pracownię histopatologiczną                                            x 

posiada tomograf komputerowy (TK)                                        x  

posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR)                        x 

posiada tomografię pozytonową (PET)                                        x 

prowadzi działalność dydaktyczną  x  

prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr 
lekarskich, pielęgniarskich itp. x  

 
INFORMACJE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM OC 

W podmiocie leczniczym : TAK NIE 

funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń 
medycznych  

 x 

został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika 
prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym  

x  

W podmiocie leczniczym zastosowane są  procedury 
określania związku przyczynowo – skutkowego roszczenia  

 x 

W podmiocie leczniczym zastosowane są  procedury 
podejmowania prób wycofania roszczenia  

x  

W podmiocie leczniczym zastosowane są  procedury 
postępowania w celu doprowadzenia do ugody  x  

 
 
1.1 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego  
 
1.1.1   Okres  ochrony/ubezpieczenia  
Przewidywany: od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. – podzielony na dwa dwunastomiesięczne okresy. 
 
1.1.2 Miejsca ubezpieczenia 
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje Zamawiającego. 

 
1.1.3 Zakres ochrony ubezpieczeniowej – obligatoryjnie wymagany (minimalny) w ramach 
ubezpieczenia dobrowolnego 
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Zakres ochrony powinien objąć w szczególności: 
a) 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, 

b) 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; 

c) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z dostarczenia wadliwego produktu (w szczególności 
związane z prowadzeniem stołówek, jadłodajni, dostarczonych towarów, środków i materiałów medycznych 

d) 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; 

e) 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); 

f) odpowiedzialność cywilna za szkody, za które Ubezpieczający ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z 
bezpośrednim wykonawcą w tym szkody spowodowane przez Podwykonawców Zamawiającego;   

g) odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe, rzeczowe (również w pojazdach, przy czym dla szkód w 
pojazdach pracowników dopuszcza się wprowadzenie limitu nie mniejszego niż 20 000,00 zł) 
poniesione przez pracowników Ubezpieczającego, w tym będące następstwem wypadków przy pracy 
niezależnie od podstawy zatrudnienia oraz za szkody poniesione przez wolontariuszy, praktykantów, 
stażystów, itp.; 

h) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, za 
które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, a w szczególności praktykantów, wolontariuszy, stażystów, itp.; 

i) odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem apteki szpitalnej (tylko leki gotowe na potrzeby 
wewnętrzne); 

 
1.1.4 Postanowienia dodatkowe 
Ochrona obejmuje szkody: 
- powstałe wskutek rażącego niedbalstwa; 
- wyrządzone osobom bliskim (osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność);  
- wyrządzone przez personel, lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, personel pomocniczy, wolontariuszy, stażystów 
niezależnie od formy ich zatrudnienia przez ubezpieczającego; 
 
1.1.5 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).  
 
1.1.6 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. 
 
1.1.7 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 
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5. Klauzula przekształcenia wg treści: 
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na przeniesienie praw z umowy na nowego właściciela lub nowo powstały 
podmiot w przypadku przejęcia działalności, wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub 
połączenia z innym podmiotem. Wola kontynuacji umowy ubezpieczenia przez nowego właściciela lub 
nowo powstały podmiot musi zostać potwierdzona pisemnie w ciągu 30 dni.  
Powyższe postanowienia  nie zwalniają  Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela  od obowiązku  
zgłaszania Ubezpieczycielowi  zmian okoliczności, podanych w SIWZ lub w innych pismach zgodnie z art. 
815 Kodeksu Cywilnego. Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby nowy 
podmiot posiadał analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków własności. 

 
1.1.8 Zakres terytorialny 
Polska oraz  
teren Europy – dla szkód wyrządzonych podczas zagranicznych podróży służbowych 
 
1.1.9  Suma gwarancyjna 
50 000,00 zł na jedno i wszystkie wypadki w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia. 
 
1.1.10 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,  50 000,00 PLN 

2. Szkody wyrządzone pracownikom w pojazdach  20 000,00 PLN 

3. Szkody wyrządzone w mieniu ruchomym z którego Zamawiający korzysta na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy 50 000,00 PLN 

4. OC pracodawcy – szkody wyrządzone pracownikom powstałe w następstwie 
wypadków przy pracy 

50 000,00 PLN  

5. Szkody  związane z prowadzeniem apteki szpitalnej   20 000,00 PLN 

6 OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców 50 000,00 PLN 

 
1.1.11 Dopuszczalna franszyza: 
:: redukcyjna i udział własny – brak 
:: integralna: nie więcej niż 500 PLN 
 
1.1.12 Fakultatywne warunki ubezpieczenia 
A/ Klauzula akceptacji ryzyka: 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  

B/ Zniesienie franszyzy integralnej   

 

2.2 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą 
2.2.1   Okres  ochrony/ubezpieczenia 
Przewidywany:  od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. – podzielony na dwa dwunastomiesięczne 

okresy. 
2.2.2 Miejsca ubezpieczenia 
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje Zamawiającego. 
 
2.1.3 Zakres ochrony ubezpieczeniowej  
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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). 
 
2.1.4 Suma gwarancyjna 
Minimalna – równowartość 100 000 EUR na jedno zdarzenie i 500 000 EUR na wszystkie zdarzenia. 
w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia 
 
2.1.5.Klauzule dodatkowe obligatoryjne w brzmieniu: 

Lp. Nazwa klauzuli 
1.  Klauzula rozstrzygania sporów 

  2. Klauzula płatności składki lub rat składki  
4 Klauzula odpowiedzialności 
5 Klauzula przekształcenia wg treści: 

Ubezpieczyciel wyraża zgodę na przeniesienie praw z umowy na nowego właściciela lub nowo powstały 
podmiot w przypadku przejęcia działalności, wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub 
połączenia z innym podmiotem. Wola kontynuacji umowy ubezpieczenia przez nowego właściciela lub 
nowo powstały podmiot musi zostać potwierdzona pisemnie w ciągu 30 dni.  
Powyższe postanowienia  nie zwalniają  Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela  od obowiązku  
zgłaszania Ubezpieczycielowi  zmian okoliczności, podanych w SIWZ lub w innych pismach zgodnie z art. 
815 Kodeksu Cywilnego. Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby nowy 
podmiot posiadał analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków własności. 

 
 
3. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE SKŁADKI –  DOTYCZY WSZYSTKICH RYZYK – Zadanie II 
 
Płatność składki: składka płatna przelewem, w każdym rocznym okresie ubezpieczenia 
(rozliczeniowym) w 12 ratach równych, pierwsza rata płatna  w terminie do 21. stycznia 2015 r. 
 
3.1 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. 
3.2 Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki 
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia za każdy dzień trwania ochrony. 
3.3 W zakresie doubezpieczeń / uzupełnień sum ubezpieczenia zastosowanie będą miały stawki nie wyższe niż 
zaproponowane w ofercie. 
 

Zadanie III 
 
Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów 

Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia: 
a) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych 

pojazdów  
b) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów 

mechanicznych  
c) auto-casco  
d) ASSISTANCE 
 
1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW 

MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW - CPV 
66516100-1 
1. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym w załączniku 
nr 10 i obowiązuje od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony i kończyć się będzie wspólną datą 
31.12.2015 i 31.12.2016. 
Umowa ubezpieczenia generalnego dla zadania III obowiązywać będzie przez okres, od dnia 01 stycznia 2015 
do 31 grudnia 2016 .  
Na podstawie umowy generalnej będą wystawiane polisy na poszczególne pojazdy, z uwzględnieniem 
indywidualnych okresów ubezpieczenia. 

2. Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu – minimalna ustawowa. 
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3. Zakres terytorialny – zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 
124, poz.1154 z późn.zm.) 

4. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do 
ilości niewykorzystanych dni (z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w art. 41 i 42a ustawy z 
dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i 
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych),  

5. Pojazdy nowo nabywane będą automatycznie objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w 
umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu) z 
chwilą: 
- dla pojazdów nabywanych w trakcie okresu ubezpieczenia rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod 
warunkiem, iż ubezpieczający przekaże szczegółowe dane ubezpieczanego pojazdu w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od dnia rejestracji,  
- pojazdy posiadające ważną polisę OC z dniem kolejnym po wygaśnięciu dotychczasowego ubezpieczenia 
lub z dniem następnym po dniu wygaśnięcia umowy w związku z jej wypowiedzeniem pod warunkiem, że 
wniosek o ubezpieczenie pojazdu wraz z kopią polisy lub potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia. 

6. Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki  
ubezpieczenia oferowane przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera / agenta) będą korzystniejsze niż 
określone w ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego 
korzystniejszych i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania 

7. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem – załącznik nr 10. 
Pojazdy zostaną ubezpieczone na warunkach SIWZ po ekspiracji bieżących umów ubezpieczenia – wykaz 
okresów ubezpieczenia pojazdów w załączniku nr 10. 

 
2. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z 

UŻYTKOWANIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH - CPV 66512100-3 
1. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym w załączniku nr 

10 od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony i kończy się 31.12.2015 i 31.12.2016r. 
Umowa ubezpieczenia generalnego obowiązywać będzie przez okres od dnia 01 stycznia  2015 do dnia 31 
grudnia 2016 .  Na podstawie umowy generalnej będą wystawiane polisy na poszczególne pojazdy, z 
uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia. 

2. Suma ubezpieczenia – 10 000 zł/osobę. Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego 
wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W 
przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy 
ubezpieczenia, za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. 

3. Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa 
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i 
wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub 
postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu, zwrot 
udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia. 

4. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w szczególności 
z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu 
ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem jednorazowo w terminie 14 
dni od daty wystawienia polisy, rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia (w 
rozliczeniu na dni) z zastosowaniem stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia. 

5. Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki ubezpieczenia oferowane 
przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera / agenta) będą korzystniejsze niż określone w ofercie, 
Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie 
naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania 

6. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do 
okresu ubezpieczenia, za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Od tak wyliczonej składki za 
niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 

7. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – załącznik nr 10 
8. Franszyza/ udział własny: brak 
 
3. UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO - CPV 66514110-0 

1. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym w załączniku 
nr 10 i obowiązuje od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony i kończyć się będzie wspólną datą 
31.12.2015 i 31.12.2016. 
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Umowa ubezpieczenia generalnego dla zadania II obowiązywać będzie przez okres, od dnia 01 stycznia 2015 
do 31 grudnia 2016 . Na podstawie umowy generalnej będą wystawiane polisy na poszczególne pojazdy, z 
uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia. 

 
2. Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody polegające na uszkodzeniu 

lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i postojem, szkody powstałe na skutek 
nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub 
przedmiotami, działania osób trzecich, powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu 
atmosferycznego, huraganu, oraz działania innych sił przyrody osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego 
działania czynnika termicznego i/lub chemicznego, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo 
uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzeniu 
pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej.  
Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu, którego źródło 
powstało wewnątrz pojazdu.  

3. Warunki dotyczące likwidacji szkód: Ubezpieczyciel dokona oględzin uszkodzonego pojazdu w terminie do 2 dni 
roboczych od zgłoszenia szkody, również w przypadku oględzin i oceny dodatkowej lub oględzin 
ponaprawczych. Najpóźniej w następnym dniu roboczym po wykonaniu oględzin Ubezpieczyciel sporządzi 
ocenę techniczną. Zatwierdzenie kosztorysu nastąpi w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.  
Koszty naprawy rozliczane będą na podstawie wystawionych faktur lub kosztorysu, do wyboru przez 
Zamawiającego, bez potrącania zużycia części i/lub amortyzacji, wraz z podatkiem VAT lub bez podatku VAT, 
w zależności od sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia. Naprawy powypadkowe dokonywane przez 
autoryzowane serwisy napraw z zastosowaniem stawki roboczogodziny obowiązującej w dniu naprawy; wg 
stawek wykonawcy naprawy. W pozostałych przypadkach stawka za roboczogodzinę zostanie ustalona wg 
średnich stawek roboczogodzin obowiązujących na danym terenie. 

4. Suma ubezpieczenia pojazdów zawiera wyposażenie dodatkowe. Za wyposażenie podstawowe nie wymagające 
specyfikacji uznaje się wszelkie urządzenia i sprzęt w pojazdach, służące do utrzymania i używania pojazdu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służące jego bezpieczeństwu oraz zabezpieczeniu przed kradzieżą. 
Nie wymaga się specyfikowania sprzętu dodatkowego do limitu 3 500 zł na każdy pojazd (m.in. 
autokomputery, gaśnice, radiotelefony, sprzęt łączności radiofonicznej, sprzęt łączności telefonicznej, sprzęt 
audiofoniczny, sprzęt audiowizualny, głośniki, anteny, pokrowce siedzeń, dywaniki, itp.). 
W przypadku szkody całkowitej wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości deklarowanych sum 
ubezpieczenia pojazdów. 

5. Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez potrącania zużycia części i/lub amortyzacji.  
6. Zakres terytorialny – Polska 
7. Suma ubezpieczenia wg wartości rynkowej; dla pojazdów fabrycznie nowych – wartość fakturowa. 

8. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w szczególności 
z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu 
ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem jednorazowo w terminie 14 
dni od daty wystawienia polisy, rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia, za każdy 
dzień ochrony ubezpieczeniowej. 

9. Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki ubezpieczenia oferowane 
przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera / agenta) będą korzystniejsze niż określone w ofercie, 
Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie 
naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. 

10. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do 
okresu ubezpieczenia, za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany 
okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 

11. W przypadku szkody całkowitej wypłacane będzie odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu 
bezpośrednio przed szkodą. Ubezpieczyciel udziela pomocy w organizacji sprzedaży pozostałości po szkodzie 
za wyliczoną wartość pozostałości.  

 Za szkodę całkowitą przedmiotu ubezpieczenia uważa się szkodę, w której koszt naprawy przekracza 70% 
wartości rynkowej pojazdu w dniu zaistnienia szkody. 

12. Ustala się, że nie będą wymagane zdjęcia pojazdu ani oględziny pojazdów nowo zakupionych w 
przypadku pojazdów fabrycznie nowych oraz w przypadku kontynuacji ubezpieczenia danego pojazdu. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wartości sumy ubezpieczenia. 
14. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – załącznik nr 10. 
15. Franszyza /udziały własne: franszyza integralna max 500 PLN. Brak franszyzy redukcyjnej i udziału 

własnego. 
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6. Klauzule  
6.1. obligatoryjne do ubezpieczeń komunikacyjnych  
Klauzula prolongaty zapłaty składki  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych 
we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem 
ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe 
pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki 
w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania – o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło 
obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego.  
Klauzula odpowiedzialności 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych 
we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 
Klauzula zgłaszania szkód Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia szkody w ciągu siedmiu dni od daty 
powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, chyba że OWU przewidują dłuższy termin zgłoszenia szkody.  
Jednakże w przypadku zaistnienia szkody kradzieżowej Ubezpieczający zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić 
niezwłocznie: 
1/ policję, nie później niż w ciągu 12 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu chyba że OWU 

przewidują dłuższy termin powiadomienia, 
2/ ubezpieczyciela, nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji o kradzieży pojazdu chyba że OWU 

przewidują dłuższy termin powiadomienia. 
Klauzula wyłączenia regresu ( autocasco) 
Niniejszą klauzulą strony umowy postanowiły, iż nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom 
zatrudnionym przez Ubezpieczonego bez względu na podstawę zatrudnienia oraz podwykonawcom 
Ubezpieczonego. Wyłączenie regresu nie  dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 
Niezależnie od powyższego Ubezpieczyciel będzie miał prawo do regresu, o ile Ubezpieczający wyrazi na to zgodę. 
Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń: (autocasco) 
Wobec dotychczas posiadanych i ubezpieczanych w zakresie Autocasco pojazdów Ubezpieczającego, 
Ubezpieczyciel nie będzie wymagać innych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych niż zamontowane dotychczasowo, 
które uznaje się za wystarczające. 
 
Klauzula oględzin przed ubezpieczeniem: (autocasco) 
Pojazdy zostaną ubezpieczone w zakresie Autocasco pod warunkiem wykonania ich oględzin, przy czym wymóg 
oględzin nie dotyczy: 
1) pojazdów fabrycznie nowych, odbieranych bezpośrednio od autoryzowanego sprzedawcy i obejmowanych 

ochroną od daty pierwszej rejestracji,  
2) pojazdów używanych, jeżeli zgłoszenie do ubezpieczenia zostanie dokonane najpóźniej w ostatnim dniu 

aktualnej umowy ubezpieczenia Autocasco. 
 
Klauzula oględzin w przypadku szkody (autocasco): 
Oględziny uszkodzonego pojazdu wykonywane przez Ubezpieczyciela odbędą się w ciągu dwóch dni roboczych 
od daty zgłoszenia szkody. Sporządzenie kalkulacji szkody (opisu uszkodzeń pojazdu) nastąpi w ciągu 1 dnia 
roboczego po dokonaniu oględzin pojazdu. W przypadku niedotrzymania terminów oględzin przez Ubezpieczyciela 
Ubezpieczającemu przysługuje prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu. W tej sytuacji odszkodowanie zostanie 
wypłacone w kwocie należnej za naprawę, na podstawie dostarczonych przez Ubezpieczonego oryginałów lub 
kopii faktur. 
 
6.2.  Fakultatywne do ubezpieczeń komunikacyjnych  

 (klauzule nie wymagane dla ważności oferty, ale uwzględniane w ocenie oferty) 
 
Akceptacja klauzuli rażącego niedbalstwa  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego. 
Za Ubezpieczonego uważa się: osobę fizyczną, prawną lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości 
prawnej, właściciela pojazdu,  która zawarła umowę ubezpieczenia 
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Akceptacja warunku: na wysokość wypłaty odszkodowania nie będzie miało wpływu niezastosowanie się do 
przepisów kodeksu drogowego (tj. niedopełnieniu obowiązków wynikających z sygnałów, znaków drogowych, 
przepisów dotyczących bezwzględnego zatrzymania pojazdu, zakazu ruchu lub wjazdu, zakazu zatrzymania 
itp.). 
Dodatkowy limit na koszty holowania pojazdu (niezależnie od typu, rodzaju) w wysokości 2500,00 
PLN/pojazd w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia 

 
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE  
1.Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym w załączniku nr 
10 i obowiązuje od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony. 
2. Umowa ubezpieczenia generalnego obowiązywać będzie przez okres, od dnia 01 stycznia  2015r. do dnia 31 
grudnia 2016r. Na podstawie umowy generalnej będą wystawiane polisy na poszczególne pojazdy, z 
uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia. 
3. Zakres terytorialny – Polska.  
4. Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia: powinien objąć pomoc techniczną (obejmującą co najmniej 
holowanie pojazdu lub jeśli to jest możliwe naprawę na miejscu zdarzenia)  lub medyczną udzielaną kierowcy i 
pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, utratą (kradzieżą) pojazdu, 
unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, zdarzeniami związanymi z ruchem pojazdu mechanicznego oraz 
chorobą kierowcy lub pasażera  
4.1. Usługi polegające na holowaniu pojazdu będą świadczone od miejsca awarii/kolizji do miejsca siedziby 
posiadacza pojazdu bądź Zamawiającego (lub warsztatu naprawczego) 
4.2. Oczekiwane świadczenia: 
a) naprawy na miejscu w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii pojazdu, jeżeli ze 
względu na zakres uszkodzeń lub przyczynę unieruchomienia pojazdu jego naprawa na miejscu jest możliwa 
przez przedstawiciela Ubezpieczyciela  usługa ta obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny, z 
wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy,  
b) holowania pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku lub awarii pojazdu, jeżeli naprawa 
pojazdu na miejscu, o której mowa w lit. a, nie jest możliwa przez przedstawiciela Ubezpieczyciela; holowanie 
odbywa się jednorazowo do wybranego przez ubezpieczonego miejsca na odległość do 100 km, liczoną od 
miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania; w przypadku unieruchomienia pojazdu 
wskutek zajścia wypadku lub awarii pojazdu poza godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni 
wolne od pracy), Ubezpieczyciel winien zorganizować i pokryć także koszty parkowania pojazdu do dnia, w 
którym możliwe będzie jego dalsze holowanie do warsztatu,  
c) złomowania pojazdu będącego skutkiem wypadku, awarii pojazdu lub odnalezienia pojazdu po kradzieży; 
usługa ta jest realizowana na pisemny wniosek właściciela pojazdu i polega na holowaniu oraz złomowaniu 
pojazdu na najbliższym złomowisku,  
d) przewozu ubezpieczonych do warsztatu , do którego holowany jest pojazd unieruchomiony wskutek 
wypadku lub awarii pojazdu; przewóz odbywa się pojazdem pomocy drogowej, a w przypadku braku miejsc, 
innym środkiem transportu w skazanym przez ubezpieczyciela,  
e) przewozu ubezpieczonych do miejsca zamieszkania w RP lub do innego miejsca przeznaczenia w RP w 
przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii pojazdu, która zaszła w odległości powyżej 25 
km od miejsca siedziby jednostki lub kradzieży pojazdu, gdy jego naprawa nie jest możliwa w dniu zajścia tego 
wypadku lub awarii pojazdu lub gdy nie odzyskano pojazdu po kradzieży do chwili zawiadomienia 
ubezpieczyciela, a także w przypadku doznania uszkodzenia ciała przez ubezpieczonego lub nagłego 
zachorowania lub śmierci kierowcy; przejazd odbywa się środkiem transportu wskazanym przez ubezpieczyciela 
do miejsca zamieszkania ubezpieczonych lub do innego miejsca przeznaczenia w RP, jeżeli odległość do tego 
miejsca nie jest większa niż do miejsca zamieszkania;  
f) przejazdu jednej osoby środkiem transportu wskazanym przez ubezpieczyciela po odbiór pojazdu 
naprawionego w związku z wypadkiem, awarią pojazdu, która zaszła w odległości powyżej 25 km od miejsca 
siedziby lub po odbiór pojazdu odzyskanego po kradzieży.  
5. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych 
w umowie po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia 
wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, do końca bieżącego roku 
ubezpieczeniowego oraz na następne okresy zgodnie z okresem obowiązywania umowy generalnej.  
6. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – załącznik nr 10 
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UWAGA: 
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanych pojazdów w stosunku do wartości 
podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przy zachowaniu zakresu ubezpieczenia i 
stawek taryfowych wynikających z przedłożonej oferty. 
 
7. POSTANOWIENIA WSPÓLNE  DOTYCZĄCE  zadania III  
 
Płatność składki: składka płatna przelewem, w 4 ratach  w każdym 12 miesięcznym okresie 
rozliczeniowy, I rata płatna  21 dni od daty obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. 
7.1 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. 

7.2  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. 

7.3 W zakresie doubezpieczeń / uzupełnień sum ubezpieczenia zastosowanie będą miały stawki nie wyższe niż 
zaproponowane w ofercie. 

7.4. Ubezpieczyciel wystawi odrębne polisy dla pojazdów wymienionych w załączniku nr 10  
 
8. POSTANOWIENIA WSPÓLNE  DOTYCZĄCE  zadania I, II,  III  

 
8.1. Wszelkie limity odpowiedzialności oraz sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu mienia i OC określone w 

niniejszej SIWZ będą miały zastosowanie do każdego rocznego okresu rozliczeniowego  
w pełnej wysokości oraz są przewidziane na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. 
Wszelkie limity określone w klauzulach dodatkowych jako limity w okresie ubezpieczenia rozumie się jako 
limity dla okresu rozliczeniowego ( 12 miesięcznego); 

8.2. W celu realizacji zamówienia Wykonawca powinien zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję  w 
przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację;  

8.3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia; 
8.4. W przypadku gdy owu przewidują korzystniejsze dla Zamawiającego/ Ubezpieczonych zapisy lub 

postanowienia niż SIWZ, w takiej sytuacji za zgodą Zamawiającego/ Ubezpieczającego pierwszeństwo 
będą miały zapisy owu 

 
 

Rozdział V 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia:  24 miesiące od daty zawarcia umowy. 
2. Przewidywany okres umowy generalnej: od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r 
 

Rozdział VI 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

VI.1 OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

a) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne  na podstawie 
art. 24 ust. 1 Ustawy PZP. 
b) W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunki określone w pkt. a) musi spełniać 
każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. 
c) Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP w zakresie niezbędnym do 
realizacji przedmiotu zamówienia.  
d) 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. 2013 poz. 950 z 
późniejszymi zmianami). 
e) 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. 
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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 osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia  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 wysokości 
kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2060 ze zm.) - na 
dzień 30.06.2014 r. 
 
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 
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prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z 
przedmiotu zamówienia. 
2. Oświadczenie Wykonawcy, 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 30.06.2014 roku – sporządzone na Załączniku nr 2 SIWZ. 

 
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, wystawiony 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) W przypadku korzystania przez Wykonawcę z osób trzecich przy wykonaniu zamówienia, Wykonawca 
składa pisemne zobowiązanie podmiotów (wyłącznie oryginał), na które Wykonawca się powołuje do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie 
jakie zasoby będą przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, 
oraz na jaki czasokres . 
3) 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 
4) Wypełniony załącznik nr 1  - oferta 
5) Ogólne Warunki Ubezpieczenia mające zastosowanie do umowy ubezpieczenia (prosimy o podanie w 
ofercie rodzaju warunków oraz ich daty uchwalenia i wejścia w życie – Załączniki do oferty).  
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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 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: 

Nord Partner sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze;  
65-119 Zielona Góra ul. Sulechowska 4a 

 
z dopiskiem: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „USŁUGI UBEZPIECZENIA Szpitala 
Na Wyspie sp. z o.o.”, 

 
albo 

faksem na numer +48 324 04 65 
 

albo 
pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

zgora@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.szpitalnawyspie.pl, adres strony internetowej 
Pełnomocnika Zamawiającego: www.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.   
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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 uprawnionymi do składania wyjaśnień Wykonawcom są: 
- Pani Edyta Tkocz tel. +48 68 324 04 80,   od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00. 

 
Rozdział XII 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium. 
 

 

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 i/lub 1a 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 na poszczególną część / Zadanie - tylko jedną ofertę, zawierającą 
jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne (tj. 
złożenie oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę w 
danym Zadaniu. 

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 wstępnej  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, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów 

Szpitala Na Wyspie sp. z o.o. 
nie otwierać przed 22.10. 2014 r. , godz. 12:15” 

 
12. Koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 
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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. 
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 Zielonej Górze, ul. Sulechowska a, 65-119 Zielona Góra  do 22.10.2014 r., do 
godz. 12.00 
2. Termin składania ofert upływa dnia 22.10. 2014 r., do godz. 12.00 
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 22.10.2014 r., o 

godz. 12.15 do biura Pełnomocnika Zamawiającego: Nord Partner sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze, 
ul. Sulechowska a, 65-119 Zielona Góra  pok. 512 

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 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku od 
wartości brutto przedmiotu ubezpieczenia. 
3. Całkowita wysokość składki ubezpieczeniowej za okres 24 miesięcy, powinna być wyrażona w złotych 
polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 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. W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając Formularz cenowy powinien zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz. U. z 2011 r., Nr 68, poz. 360) wykazane kwoty zaokrąglić do 
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. 



 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Szpital Na Wyspie sp. z o.o. z/s w Żarach  
 >>> Strona nr 35 z 66 <<< 

 

 

8.Ponadto należy dokonać podziału ceny na ryzyka zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1 i/lub 
1a 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. 

 
Zadanie I 
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: 

 

 
Tabela 1. Punktacja za klauzule fakultatywne 
 
A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorie a - g) 

Lp Klauzule fakultatywne Ilość pkt. 

a 
Włączenie klauzuli prewencyjnej 8 
Brak włączenia 0 

b 
Włączenie klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli 10 
Brak włączenia 0 

c 
Włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie 8 
Brak włączenia 0 

d 
Włączenie klauzuli składowania 10 
Brak włączenia 0 

e 
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego 12 
Brak włączenia 0 

f 
Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 10 
Brak włączenia 0 

g 
Włączenie klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej 8 
Brak włączenia 0 

 
B. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
Ocena punktowa = (ocena za podkategorię a – c) 

Lp Klauzule fakultatywne Ilość pkt. 

a 
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego 3 
Brak włączenia 0 

b 
Włączenie do zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej – limit odpowiedzialności 
10 000,00 zł; 8 

Brak włączenia 0 

c 
Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 5 
Brak włączenia 0 

 
C. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorię a - f) 

Fakultatywne klauzule = suma punktów  
za klauzule fakultatywne 

x 20% 
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Lp Klauzule fakultatywne Ilość pkt. 

a 
Brak franszyzy i udziału własnego dla elektroniki przenośnej 4 
Brak włączenia 0 

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. 

4 

Brak włączenia 0 

c 
Włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód 4 
Brak włączenia 0 

d 
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego 2 
Brak włączenia 0 

e 
Włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie 2 
Brak włączenia 0 

f 
Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 2 
Brak włączenia 0 

 
 
Zadanie II 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty ostatecznej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
wagami:  

a) cena oferty    90 %       
b) klauzule fakultatywne 10 % 

 
Ad a). W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: 

 
Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 pkt. X 90 % 

 
 

Ad b). W kryterium „Fakultatywne klauzule” przyjmując wagę 10% zagwarantowanie dodatkowych klauzul od 
wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób: 

 

 
 
Tabela 1. Punktacja za klauzule fakultatywne 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 Klauzule fakultatywne Ilość 
pkt. 

A 
Włączenie klauzuli akceptacji ryzyka 5 
Brak włączenia 0 

B 
Zniesienie franszyzy integralnej  5 
Brak włączenia 0 

 
 

Zadanie III 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 
wagami:  

a) cena oferty        90 % 
b) fakultatywne klauzule      10% 

 
Ad a) W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: 

Fakultatywne klauzule = suma punktów  
za klauzule fakultatywne 
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Ocena punktowa = (najniższa cena oferty / cena oferty badanej) x 100 pkt. x 90 % 
Ad b) W kryterium „Fakultatywne klauzule ubezpieczenia” przyjmując wagę 10% za 
zagwarantowanie lepszych warunków od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób: 
Klauzule Fakultatywne  =suma punktów za klauzule fakultatywne x 10%  

     
Tabela. Punktacja za fakultatywne klauzule 
Ocena punktowa = (suma ocen za poszczególne klauzule fakultatywne A, B,C,) x 10 %. 
 
Lp. Klauzule fakultatywne  Ilość pkt. 

 
A 

Akceptacja klauzuli rażącego niedbalstwa  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane wskutek rażącego 
niedbalstwa przez Ubezpieczonego. Za Ubezpieczonego uważa się: osobę 
fizyczną, prawną lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości 
prawnej, właściciela pojazdu,  która zawarła umowę ubezpieczenia 

20 

Brak akceptacji włączenia klauzuli rażącego niedbalstwa 0 

 
B 
 

Akceptacja warunku: na wysokość wypłaty odszkodowania nie będzie 
miało wpływu niezastosowanie się do przepisów kodeksu drogowego (tj. 
niedopełnieniu obowiązków wynikających z sygnałów, znaków drogowych, 
przepisów dotyczących bezwzględnego zatrzymania pojazdu, zakazu ruchu 
lub wjazdu, zakazu zatrzymania itp.). 

20 

Brak akceptacji w/w warunku 0 
C Ubezpieczenie ASSISTANCE  35 

Brak włączenie ubezpieczenia ASSISTANCE 0 
 

D 
Dodatkowy limit na koszty holowania pojazdu (niezależnie od typu, rodzaju) 
w wysokości 2500,00 PLN/pojazd w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia 25 

Brak dodatkowego limitu 0 
RAZEM 100 

 
 
 

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 

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, 
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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: 
a) zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych,  modernizację i ulepszenie 

środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji; 
b) zmianie ilości posiadanego przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych 

nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 
c) zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej 
d) likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji, 
e) zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności, 
f) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą wykonawcy 

w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie 
przewidzianego w SIWZ; 

g) zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia 
określone w SIWZ; 

h) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 
 
1. W przypadku zmian ilościowych np.: likwidacji środków trwałych czy też inwestycji, zmian sumy 

ubezpieczenia (gwarancyjnej) bądź limitów odpowiedzialności, zastosowanie mieć będą warunki 
umowy oraz stawki obowiązujące w umowie ubezpieczenia a rozliczenia będą dokonywane w 
systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 

2. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień Umowy również w zakresie, w jakim będzie to 
konieczne jako logiczne następstwo wynikające ze zmian Umowy dokonanych  
lub dokonywanych na podstawie ustępów powyższych niniejszego działu. 

3. Niezależnie od postanowień powyższych niniejszego działu przewiduje się możliwość zmiany 
postanowień Umowy w przypadku, gdy: 

• Zachowanie istniejących postanowień Umowy będzie niemożliwe w skutek nakazów, 
decyzji, czy innego rodzaju rozstrzygnięć administracji publicznej, komisji czy innego 
organu właściwego w sprawach nadzoru ubezpieczeń; 
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• Okaże się to konieczne w celu umożliwienia realizacji Umowy w sposób zgodny z 
powszechnie lub miejscowo obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej; 

• Wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny 
sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
Umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 
Wykonawcę i Zamawiającego. 

4. Bez względu na postanowienia powyższe niniejszego działu, dopuszczone będą zmiany nie 
sprzeciwiające się postanowieniom art. 144 ust. 1 ustawy PZP, tj. takie, które nie będą dotyczyć 
istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do oferty, na podstawie, której dokonano 
wyboru Wykonawcy, z którym zawarta została Umowa. 

5. Pod rygorem nieważności, zmiany Umowy, o których mowa w powyżej w niniejszym dziale  
wymagają wprowadzenia poprzez zawarcie przez Zamawiającego i Wykonawcę pisemnego aneksu. 
Za wyjątkiem przypadków wskazanych w ust. 4 niniejszego Rozdziału, żadnej ze stron Umowy nie 
przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo 
uprzedniego negocjowania z Wykonawcą zakresu zmian do Umowy. 

6. Wskazane w niniejszym dziale przyczyny (możliwości) wprowadzenia zmian Umowy mogą 
wystąpić na podstawie jednego lub większej liczny aneksów. Podstawę tego samego aneksu może 
stanowić zarówno tylko jedna lub też więcej niż jedna przyczyna (możliwość zmiany Umowy) 
spośród przyczyn wskazanych w niniejszym Rozdziale.  

 
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 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. 
Rozdział XXV 

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM 
MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 

Rozdział XXV 
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych 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.  
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e) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą wykonawcy w 
przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie 
przewidzianego w SIWZ; 

f) przedłużenie okresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 
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 XXVI 
INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 

W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy 
lub podwykonawcom, Zamawiający wymaga  wskazania przez Wykonawcę tej części, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 
 

Rozdział XXVII 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 –  formularz ofertowy – Zadanie I 
Załącznik nr 1a - formularz ofertowy – Zadanie II 
Załącznik nr 1b - formularz ofertowy – Zadanie III 
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 Zadanie I, Zadanie II, Zadanie III 
Załącznik nr 7 – informacja o szkodowości 
Załącznik nr 8 – wykaz budynków i budowli 
Załącznik nr 9 – wykaz EEI 
Załącznik nr 10- wykaz pojazdów do ubezpieczenia 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – dla Zadania I 

 

OFERTA 

 

 

Oznaczenie Wykonawcy / Wykonawców /Pełna nazwa z podaniem adresu nr NIP oraz REGON 
 

Lider Konsorcjum /jeżeli dotyczy/ 
 

Dane kontaktowe w tym: tel. / fax. / e-mail 

 

Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel. / fax. / e-mail, stanowisko służbowe 

 

 

 
Przystępując do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

oraz floty pojazdów Szpitala Na Wyspie sp. z o.o. z/s w Żarach 
 

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: 

- za cenę brutto za cały okres ubezpieczenia (24 miesięcy) _________________________________zł  

(słownie złotych: ___________________________________________________________________), 

 

Wg poniższego podziału 

Przedmiot ubezpieczenia Suma (zł) ubezpieczenia/Limit Franszyza 
(rodzaj i wysokość) 

Stawka 
(%) 

Składka 
Za 12 m-cy  

(w zł) 

I Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów 

Budynki  12.201.238,38    

Pozostałe środki trwałe 6.357.521,24    

Mienie osób trzecich 
(użyczone, najmowane  lub 

użytkowane) 
 

1.121.588,51    

Mienie niskocenne 20.000,00    
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Środki obrotowe 10 000,00    

Mienie pracowników  134 000,00    

II Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z dewastacją 

Urządzenia i wyposażenie 
oraz mienie obrotowe : 

 
50 000,00    

Zabezpieczenia  2 000,00    
Szyby i inne przedmioty 
szklane od stłuczenia 10.000,00    

III Ubezpieczenie  sprzętu elektronicznego  od szkód materialnych (All risks) 
Sprzęt biurowy stacjonarny 20.799,79    
Sprzęt medyczny przenośny ( 
w karetkach) 32.677,47    

Sprzęt przenośny ( 
nawigacja) 1458,00    

 

WARUNKI FAKULTATYWNE 
*Wyboru należy dokonać w ten sposób, że w przypadku akceptacji danego elementu programu w kolumnie „*” 
należy umieścić znak „X”,  w przypadku braku akceptacji warunku fakultatywnego w kolumnie „*” należy umieścić 
znak „-” 
 
 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  

Lp Klauzule fakultatywne * 

a 
Włączenie klauzuli prewencyjnej  
Brak włączenia  

b 
Włączenie klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli  
Brak włączenia  

c 
Włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie  
Brak włączenia  

d 
Włączenie klauzuli składowania  
Brak włączenia  

e 
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego  
Brak włączenia  

f 
Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych  
Brak włączenia  

g 
Włączenie klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej  
Brak włączenia  

* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź  
 
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku  

Lp Klauzule fakultatywne * 

A 
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego  
Brak włączenia  

B 
Włączenie do zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej – limit 
odpowiedzialności 10 000,00 zł;  

Brak włączenia  

C 
Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych  
Brak włączenia  

* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź      
 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Lp Klauzule fakultatywne * 

a 
Brak franszyzy i udziału własnego dla elektroniki przenośnej  
Brak włączenia  

b 
Uznanie klauzuli  likwidacyjnej szkód: 
odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości 
przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia 
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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. 
Brak włączenia  

c 
Włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód  
Brak włączenia  

d 
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego  
Brak włączenia  

e 
Włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie  
Brak włączenia  

f 
Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych  
Brak włączenia  

* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź      
 
 
 
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ............................................................................., 

2) .............................................................................. 

3) ............................................................................., 

4) ............................................................................., 

 

 

 

.................................. dn. ............................     ........................................................................... 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1a – dla Zadania II 

 

 

Oznaczenie Wykonawcy / Wykonawców /Pełna nazwa z podaniem adresu nr NIP oraz REGON 

 

Lider Konsorcjum /jeżeli dotyczy/ 

 

Dane kontaktowe w tym: tel. / fax. / e-mail 

 

Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel. / fax. / e-mail, stanowisko służbowe 
 
 

Przystępując do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

oraz floty pojazdów Szpitala Na Wyspie sp. z o.o. z/s w Żarach 
 

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: 

- za cenę brutto za cały okres ubezpieczenia (24 miesięcy) _________________________________zł  

(słownie złotych: ___________________________________________________________________), 

 

Wg poniższego podziału 

Przedmiot ubezpieczenia Suma 
ubezpieczenia/Limit 

Franszyza 
(rodzaj i wysokość) 

Stawka 
(%) 

Składka 
Za 12 m-cy (w 

zł) 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

OC dobrowolne punkt 1.1.9 i 
1.1.10 SIWZ 

50 000,00 PLN 
na jedno zdarzenie 

i na wszystkie 
zdarzenia 

   

OC obowiązkowe punkt 2.1.4 
SIWZ 

równowartość          
100 000,00 EUR na 
jedno zdarzenie i  
500 000,00 EUR 

na wszystkie zdarzenia 
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WARUNKI FAKULTATYWNE 
*Wyboru należy dokonać w ten sposób, że w przypadku akceptacji danego elementu programu w kolumnie „*” 
należy umieścić znak „X”,  w przypadku braku akceptacji warunku fakultatywnego w kolumnie „*” należy umieścić 
znak „-” 

Lp. Klauzule fakultatywne * 

A 
Włączenie klauzuli akceptacji ryzyka  
Brak włączenia  

b 
Zniesienie franszyzy integralnej  
Brak akceptacji  

*- zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź 
 
 
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ............................................................................., 

2) .............................................................................. 

3) ............................................................................., 

4) ............................................................................., 

 

 

 

.................................. dn. ............................     ........................................................................... 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1b – dla Zadania III 

 

 

Oznaczenie Wykonawcy / Wykonawców /Pełna nazwa z podaniem adresu nr NIP oraz REGON 

 

Lider Konsorcjum /jeżeli dotyczy/ 

 

Dane kontaktowe w tym: tel. / fax. / e-mail 
 

Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy tel. / fax. / e-mail, stanowisko służbowe 
 
 

Przystępując do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

oraz floty pojazdów Szpitala Na Wyspie sp. z o.o. z/s w Żarach 
 

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: 

- za cenę brutto za cały okres ubezpieczenia (24 miesięcy) _________________________________zł  

(słownie złotych: ___________________________________________________________________), 

 

Wg poniższego podziału 

Nr Rej. Marka Rodzaj 

Za 12 miesięcy w [pln] 

Składka  

AC/KR 

Stawka 

AC/KR 

Składka 

za OC 

Składka 

za NW  

FZA68AJ FordTransit sanitarny     

FZA69AJ 
FordTransit 

Van 

sanitarny     

FZAG926 
Multicar 

M2512 

ciężarowy xxxxxxx xxxxxxx   

FZA6N40 
Mercedes-

Benz 

Karetka sanitarna     

FZAR315 Niewiadów Przyczepa lekka xxxxxxx xxxxxxx  xxxxxxx 

FZA4K22 
Mercedes 

Benz 

sanitarny     
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FZA79V9 Opel Combo ciężarowy     

Łącznie   xxxxxxx   

 

WARUNKI FAKULTATYWNE 
*Wyboru należy dokonać w ten sposób, że w przypadku akceptacji danego elementu programu w kolumnie „*” 
należy umieścić znak „X”,  w przypadku braku akceptacji warunku fakultatywnego w kolumnie „*” należy umieścić 
znak „-” 

 
 
Lp. Klauzule fakultatywne  * 

 
A 

Akceptacja klauzuli rażącego niedbalstwa  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane wskutek rażącego 
niedbalstwa przez Ubezpieczonego. Za Ubezpieczonego uważa się: osobę 
fizyczną, prawną lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości 
prawnej, właściciela pojazdu,  która zawarła umowę ubezpieczenia 

 

Brak akceptacji włączenia klauzuli rażącego niedbalstwa  

 
B 
 

Akceptacja warunku: na wysokość wypłaty odszkodowania nie będzie 
miało wpływu niezastosowanie się do przepisów kodeksu drogowego (tj. 
niedopełnieniu obowiązków wynikających z sygnałów, znaków drogowych, 
przepisów dotyczących bezwzględnego zatrzymania pojazdu, zakazu ruchu 
lub wjazdu, zakazu zatrzymania itp.). 

 

Brak akceptacji w/w warunku  
C Ubezpieczenie ASSISTANCE   

Brak włączenie ubezpieczenia ASSISTANCE  
 

D 
Dodatkowy limit na koszty holowania pojazdu (niezależnie od typu, rodzaju) 
w wysokości 2500,00 PLN/pojazd w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia 

 

Brak dodatkowego limitu  
*- zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź 
 
 
 
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy 

się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ............................................................................., 

2) .............................................................................. 

3) ............................................................................., 

4) ............................................................................., 

 

 

 

.................................. dn. ............................     ........................................................................... 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 na podstawie art. 44 w związku  z art. 22 ustawy Prawa zamówień publicznych 

 
Ja 

__________________________________________________________________________________ 

reprezentując firmę 

__________________________________________________________________________________ 

jako (stanowisko) 

__________________________________________________________________________________ 

upoważniony przez 

__________________________________________________________________________________ 

 
Przystępując do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

oraz floty pojazdów Szpitala Na Wyspie sp. z o.o. z/s w Żarach oświadczamy, że 
 

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia.  
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. 
 
1) Firma znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiada pokrycie 
marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie min. 100%. 
2) Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wg stanu na dzień 30.06.2014 r. 
wynosił ________ %. 
  
 

 
 
------------------------------                                   ------------------------------------- 
    miejscowość, data                                                     / podpis i pieczątka upoważnionego 
przedstawiciela/ 

 

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3 

 

Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 24 Ustawy pzp 

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 24 
Ustawy pzp 

 

 

 

Przystępując do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

oraz floty pojazdów Szpitala Na Wyspie sp. z o.o. z/s w Żarach oświadczamy, że 

 

 

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy PZP 

 

 

............................. dn. ................... ............................................................. 
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

 

 

Informacja o wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2 d ustawy  PZP 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE  

ART. 26 ust. 2d ustawy PZP 

 

 

Przystępując do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w 

trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

oraz floty pojazdów Szpitala Na Wyspie sp. z o.o. z/s w Żarach informujemy, że 

 

Należymy do  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP 

W załączeniu lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

2 pkt 5* Ustawy PZP 

lub 

Nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5* Ustawy PZP 

 

 

….......................... dn. …................ ................................................................... 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela 

wykonawcy) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5  

 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES 

KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

(pieczęć wykonawcy) 

 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO 

DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY 

WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasoby) 

do dyspozycji niezbędnych zasobów tj.:  

 potencjału kadrowego 

 potencjału technicznego 

 potencjału ekonomicznego / finansowego 

 wiedzy i doświadczenia 

do realizacji zamówienia publicznego pn.:  

…………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa zamówienia, a dla zamówień częściowych wskazanie nr zadania) 

W przypadku udostępniania wiedzy i doświadczenia zobowiązuję się do uczestnictwa 

w realizacji w/w zamówienia publicznego w zakresie: ……………………………………..…….. 

 

W/w zasoby udostępniam/amy na okres: ………………………………………………………… 

 

….......................... dn. …................ ................................................................... 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 
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Załącznik nr 6 

WZÓR 

Zadanie I 

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO 

 
zawarta w dniu _______________ w Żarach  ,  
pomiędzy Szpitalem Na Wyspie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pszenna 2,  
68-200 Żary,  zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS  0000080318  przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy 
 reprezentowanym  przez: 
 
 
1) ________________________________________________________________________________ 
 
2) ________________________________________________________________________________ 
 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
oraz przy udziale i za pośrednictwem  brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp. z o.o. 
z siedzibą w Toruniu, przy ul. Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 00000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość 
kapitału zakładowego 507 000,00 PLN 
z jednej strony 
 
 
 
a  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
reprezentowanym  przez: 
1) ________________________________________________________________________________ 
 
2) ________________________________________________________________________________ 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w oparciu o postępowanie przetargowe nr …………………… 
Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi  ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń: 

a) Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
b) Mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szyb od stłuczenia 
c) Sprzętu elektronicznego ( biurowego i medycznego)  od szkód materialnych (All risks) 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest: ubezpieczenie mienia Szpitala Na Wyspie sp. z o.o. 
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2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Rozdział IV Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 

 
§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 
Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od dnia 1. Stycznia  2015 r. do 
 31. grudnia 2016 r. 
 
 

§ 4 
ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną 
część niniejszej Umowy. 

2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych 
umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 
 

§ 5 
NIEZMIENNOŚĆ UMOWY 

1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty. 

2. Zmiana umowy  może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XX. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a 
treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy.  

5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
oferta Wykonawcy. 

 
§ 6 

SKŁADKI 
1. Łączna wysokość składki za cały okres trwania umowy jest zgodna ze złożoną ofertą 

Wykonawcy z dnia ………………………………. 
2. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach 

określonych w polisach. 
 

§ 7 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu 
niniejszej Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał 
on ochrony ubezpieczeniowej.  

4. Strony dopuszczają wypowiedzenie niniejszej umowy, która w takim przypadku rozwiązuje się 
z dniem kończącym polisowy okres ubezpieczenia, o ile strona składająca oświadczenie woli 
o wypowiedzeniu niniejszej umowy doręczy je drugiej stronie na co najmniej 3 miesiące przed 
końcem polisowego okresu ubezpieczenia.  

 
§ 8 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na 
siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 950 z późniejszymi zmianami). 
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§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy, 

powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem 
poleconym. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz 
ustawa Prawo zamówień publicznych.  

5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

 
 
 
               ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
           _________________________                       _________________________ 
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Załącznik nr 6 

WZÓR 

Zadanie II 

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO 

 
zawarta w dniu _______________ w Żarach  ,  
pomiędzy Szpitalem Na Wyspie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pszenna 2,  
68-200 Żary,  zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS  0000080318  przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy 
 reprezentowanym  przez: 
 
1) ________________________________________________________________________________ 
 
2) ________________________________________________________________________________ 
 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
oraz przy udziale i za pośrednictwem  brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp. z o.o. 
z siedzibą w Toruniu, przy ul. Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 00000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość 
kapitału zakładowego 507 000,00 PLN 
z jednej strony 
 
 
 
a  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
reprezentowanym  przez: 
1) ________________________________________________________________________________ 
 
2) ________________________________________________________________________________ 
 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. 
jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w oparciu o postępowanie przetargowe nr …………………… 
Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi  ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń: 

a) Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą 

b) Dobrowolnego  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala Na Wyspie   
sp. z o.o. 
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2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Rozdział IV Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 

 
§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 
Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od dnia 1. Stycznia 2015 r. do  
31 grudnia 2016 r. 
 
 

§ 4 
ZASADY UBEZPIECZENIA 

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną 
część niniejszej Umowy. 

5. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych 
umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 
 

§ 5 
NIEZMIENNOŚĆ UMOWY 

6. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty. 

7. Zmiana umowy  może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XX. 

8. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. 

9. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a 
treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy.  

10. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
oferta Wykonawcy. 

 
§ 6 

SKŁADKI 
3. Łączna wysokość składki za cały okres trwania umowy jest zgodna ze złożoną ofertą 

Wykonawcy z dnia ………………………………. 
4. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach 

określonych w polisach. 
 

§ 7 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

6. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu 
niniejszej Umowy. 

7. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał 
on ochrony ubezpieczeniowej.  

8. Strony dopuszczają wypowiedzenie niniejszej umowy, która w takim przypadku rozwiązuje się 
z dniem kończącym polisowy okres ubezpieczenia, o ile strona składająca oświadczenie woli 
o wypowiedzeniu niniejszej umowy doręczy je drugiej stronie na co najmniej 3 miesiące przed 
końcem polisowego okresu ubezpieczenia.  

 
§ 8 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na 
siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 950 z późniejszymi zmianami). 
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§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
6. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
7. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy, 

powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem 
poleconym. 

8. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej oraz 
ustawa Prawo zamówień publicznych.  

10. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

 
 
 
               ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
           _________________________                       _________________________ 
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Załącznik nr 6 

WZÓR 
Zadanie III 

UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO 

 
zawarta w dniu _______________ w Żarach  ,  
pomiędzy Szpitalem Na Wyspie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pszenna 2,  
68-200 Żary,  zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS  0000080318  przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy 
 reprezentowanym  przez: 
 
1) ________________________________________________________________________________ 
 
2) ________________________________________________________________________________ 
 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
oraz przy udziale i za pośrednictwem  brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp. z o.o. 
z siedzibą w Toruniu, przy ul. Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 00000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość 
kapitału zakładowego 507 000,00 PLN 
z jednej strony 
 

a 

____________________________________________________________________________ 

reprezentowanym przez: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą , 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejsza Umowa określa warunki na jakich zawierane i wykonywane będą ubezpieczenia dla 

ryzyk związanych z posiadaniem i użytkowaniem przez  Szpital Na Wyspie sp. z o.o. 
pojazdów mechanicznych (dalej pojazdy), stanowiących flotę Zamawiajacego. 

2. W skład floty wchodzą pojazdy, które w czasie obowiązywania Umowy stanowią własność 
lub są użytkowane na podstawie tytułu prawnego, innego niż prawo własności (jako 
przedmiot umowy leasingu, najmu, dzierżawy) przez Szpital na Wyspie sp. z o.o.. 

3. Wykaz pojazdów stanowiących flotę na dzień zawarcia Umowy zawiera Załącznik Nr 10 do 
SIWZ.  

4. Pojazdy zgłaszane do ubezpieczenia w czasie trwania niniejszej Umowy zostaną objęte 
ochroną na warunkach Umowy Generalnej na podstawie zgłoszenia przez Zamawiajacego,  

5. Załączony wykaz pojazdów zostanie uaktualniony przed zawarciem Umowy. 
6. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej lub rozwiązania ubezpieczenia przed 

upływem okresu na jaki zostało zawarte ubezpieczenie, Ubezpieczającemu 
(Zamawiajacemu) przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony 
ubezpieczeniowej. Zwrot składki z tytułu ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASS przysługuje za 
każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 

7. Umowa Ubezpieczenia Generalnego zostaje zawarta na okres 24 miesięcy i dzieli się na 
dwa okresy rozliczeniowe zgodnie z poniższym harmonogramem: 

1) Od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
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2) Od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 
 

§ 2 

RODZAJE UBEZPIECZEŃ 

1. Niniejsza Umowa dotyczy współpracy Stron w zakresie następujących rodzajów ubezpieczeń: 
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (dalej ubezpieczenie OC), 
2) ubezpieczenie autocasco obejmujące ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia 

ubezpieczonego pojazdu (dalej ubezpieczenie AC), 
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu (dalej 

ubezpieczenie NNW), 
4) ubezpieczenie Assistance. 

2. Ubezpieczający wskaże pojazdy i rodzaje ubezpieczeń, które mają być zawarte dla pojazdów, 
składając Ubezpieczycielowi odpowiednie zgłoszenie. 

3. Do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy zastosowanie mają: 
1) ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 
r., Nr 124, Poz. 1152 ze zm.); 

2) ogólne warunki ubezpieczenia autocasco obejmujące ryzyko utraty, uszkodzenia lub 
zniszczenia ubezpieczonego pojazdu _______________ (dalej OWU AC); 

3) ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 
pojazdu mechanicznego ____________________ (dalej OWU NNW); 

4) ogólne warunki ubezpieczenia Assistance __________________ (dalej OWU Assistance). 

4. Postanowienia zawarte w treści Umowy i w  SIWZ, mają pierwszeństwo stosowania przed OWU, 
o których mowa w ust. 3. 

 

§ 3 

INDYWIDUALNE OKRESY UBEZPIECZENIA 
1. Okresy ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w danym okresie rozliczeniowym 

rozpoczynać się będą w dniu wskazanym w zgłoszeniu pojazdu do ubezpieczenia. 
2. Wykonawca (Ubezpieczyciel) wystawi odrębne polisy dla poszczególnych pojazdów będących w 

posiadaniu Szpitala Na Wyspie sp. z o.o. 
3. Okresy ubezpieczenia floty pojazdów, w tym nowo nabytych pojazdów w czasie obowiązywania 

niniejszej Umowy, zostaną zrównane tak, aby początkowa data okresów ubezpieczenia pojazdów 
pokrywała się z początkową datą okresu rozliczeniowego. 

4. W związku z zasadą określoną powyżej składka za ubezpieczenia AC i NW dla pojazdów nowo 
nabytych zostanie naliczana pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 

5. W ubezpieczeniu OC wyrównanie okresów ubezpieczenia będzie realizowane przez: 
1) zawarcie umowy ubezpieczenia na okres 12 miesięcy, z rozłożeniem składki na cztery raty  – 

bez pobierania zwyżki z tytułu rozłożenia płatności na raty; 
2) trzy pierwsze raty składki są należne za okres od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia dla 

danego pojazdu do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego Umowy; 
3) czwarta rata składki jest należna za okres od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego 

Umowy do ostatniego dnia umowy ubezpieczenia dla danego pojazdu. Wysokość czwartej 
raty składki stanowi różnicę pomiędzy wysokością składki rocznej a wysokością pierwszych 
trzech rat obliczonych zgodnie z zapisami w pkt. 2). 

4) Strony uznają, że wszystkie indywidualne umowy ubezpieczenia OC zawarte w ramach 
Umowy zostały rozwiązane ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania okresu 
rozliczeniowego pod warunkiem kontynuacji ubezpieczenia. W takiej sytuacji czwarta rata 
składek określona w pkt 3 nie będzie wymagalna. 

5) W przypadku przeniesienia ryzyka OC do innego zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczający 
prześle do Ubezpieczyciela oświadczenia o zawarciu umów ubezpieczenia oraz zwróci 
Ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia OC wystawione na 
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wyrównany okres ubezpieczenia, w terminie 30 dni od daty wyrównania okresu 
ubezpieczenia.  

6) Wyrównanie okresu ubezpieczenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia pojazdu przed 
wnioskowaną datą tegoż wyrównania. 

 
§ 4 

NIEZMIENNOŚĆ UMOWY 
1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty. 
2. Zmiana umowy  może nastąpić tylko w okolicznościach przewidzianych w treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale XX. 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a 

treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy.  
5. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
oferta Wykonawcy. 

 
§ 5 

SKŁADKI 
1. Łączna wysokość składki za cały okres trwania umowy jest zgodna ze złożoną ofertą 

Wykonawcy z dnia ………………………………. 
2. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach 

określonych w polisach. 

 
§ 6 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu 
niniejszej Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał 
on ochrony ubezpieczeniowej.  

4. Strony dopuszczają wypowiedzenie niniejszej umowy, która w takim przypadku rozwiązuje się 
z dniem kończącym polisowy okres ubezpieczenia, o ile strona składająca oświadczenie woli 
o wypowiedzeniu niniejszej umowy doręczy je drugiej stronie na co najmniej 3 miesiące przed 
końcem polisowego okresu ubezpieczenia.  

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony uznaje się za skuteczne i 

dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą faksową lub pocztą elektroniczną, pod warunkiem 
niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Niniejsze nie dotyczy oświadczenia woli o 
wypowiedzeniu Umowy, dla skuteczności którego wymagana jest forma pisemna. 

2. Na Wykonawcę (Ubezpieczyciela) nie przechodzą roszczenia regresowe do pracowników 
Zamawiającego (Ubezpieczającego). 

3. Gdziekolwiek w Umowie/warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja za niewypełnienie 
obowiązków zawartych w umowie/warunkach ubezpieczenia, w postaci ograniczenia lub odmowy 
wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy 
niedopełnienie obowiązku miało bezpośredni wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru 
szkody i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na 
powstanie lub zwiększenie się szkody. 



 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Szpital Na Wyspie sp. z o.o. z/s w Żarach 
 >>> Strona nr 61 z 66 <<< 

 
 

4. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej  

w postępowaniu oferty rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się  
o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie inne zmiany 
postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty nie mają charakteru 
zmian istotnych. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową oraz OWU wymienionymi w § 2 ust. 3 mają 
zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, 
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – 
tekst jednolity z póź. zm),  ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

7. Sądem właściwym dla rozwiązywania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy jest 
sąd powszechny, właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 

8. Strony Umowy przyjmują zobowiązanie zachowania poufności, dotyczącej treści Umowy oraz 
informacji związanych z jej przygotowaniem i realizacją. 

9. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 

 

Zamawiający:  Wykonawca : 
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Załącznik nr 7 – Szkodowość   

 
ROSZCZENIA Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ  ze zdarzeń od roku 2007 do 2014 -08-31 

Szpital na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach – stan na 19.09.2014 
 

Sprawy w trakcie i roszczenia zakończone wypłatą odszkodowania  

Data zgł. 
roszczenia 

Data 
wyrządzenia 

szkody: 

 
Nr szkody/ stan  

 

Przyczyna 
roszczenia (dokładny 

opis wyrządzonej 
szkody) 

Opinia Szpital o 
zasadności zgłoszonego 

roszczenia 

Aktualny stan likwidacji roszczenia (postępowanie ugodowe, 
sądowe itp. – na jakim etapie?) 

22-12-2008 28.07.2007r. 

Nr szkody: 3110227505 
 
Zgłoszona z polisy 
NS0884/541 
 

zgon pacjentki  w 
wyniku komplikacji 
poporodowych 

roszczenie         bezzasadne, 
zachowanie personelu 
medycznego zgodne z 
procedurami, potwierdzone  
opiniami biegłych 
sądowych  

postępowanie sądowe w toku, prognoza pozytywna na korzyść 
Szpitala 
Rezerwa: 225.000,-  zł 

24-03-2009 23.06.2008 

Nr szkody 3110243658 
PL2009040202556 
Zgłoszona z polisy 
NS088454/7 

Zator płucny – po 
zabiegu operacyjnym 
pachwiny 

 Wypłacone odszkodowanie przez ubezpieczyciela  50.000zł 

08-02-2011 06.09.2010 

Nr szkody 5660037611 
PL2011020804209 
Zgłoszona z polisy 
0SZ41490002 
 

Zakażenie przetoki, 
przebicie pęcherza 
moczowego  

 

Wskutek  nieprawidłowej techniki operacyjnej doszło u 
poszkodowanej do uszkodzenia ukł. moczowego,  po leczeniu 
urologicznym doszło do przywrócenia prawidłowego 
funkcjonowania  ukł. moczowego, stąd nie ma danych na trwały 
uszczerbek, ani  trwałych zaburzeń funkcji ukł. moczowego. Nie 
ma danych co do dalszych powikłań ze strony dróg moczowych. 
Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela 20.000 zł 
Sprawa w sądzie – pozwany ubezpieczyciel 

22-08-2012 08-07-2012 

Nr szkody 5660080053 
PL2012082302055 
Zgłoszona z polisy 
2SZ41490002 
 

Nacięcie skóry 
noworodka  podczas 
porodu 

 

Wypłacone zadośćuczynienie dla dziecka i matki. Zgodnie z 
dokumentacją medyczną brak skutków neurologicznych u 
dziecka po nacięciu skóry noworodka. 
Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela 20.000 zł 
Sprawa w sądzie – pozwany ubezpieczyciel 

22-07-2013 04.03.2013 

Nr szkody 5660107396 
PL20130724000201 
Zgłoszona z polisy 
3SZ41490001 

Zakażenie rany 
bakterią po cesarskim 
cięciu  

 Zawarta ugoda na kwotę 2000 zł  
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16-10-2013 11.04.2013 

Nr szkody 5660117024 
PL20131016011503 
Zgłoszona z polisy 
3SZ41490001 
 
 

Oddzial chirurgiczny, 
zakażenie podczas 
kolonoskopii  

  Odszkodowanie wypłacone przez 
ubezpieczyciela 7000,- zł 

25.03.2014 11.02.2014 

Nr szkody 5660129677 
PL2014041700885 
Zgłoszona z polisy 
4SZ41490001 
 

Powikłania 
operacyjne pęcherza 
żółciowego  

Roszczenie 
bezzasadne , leczenie 
pacjentki zgodnie z 
procedurami 
medycznymi 

 

Odszkodowanie wypłacone przez 
ubezpieczyciela w wys. 20.121,00 zł ( bezsporna 
część) Rezerwa 19.879,- zł 
 

 
Sprawy zakończone odmową wypłaty  odszkodowania  

Data zgł. 
roszczenia 

Data 
wyrządzenia 

szkody: 

 
Nr szkody/ stan  

 

Przyczyna roszczenia 
(dokładny opis 

wyrządzonej szkody) 

Opinia Szpital o zasadności 
zgłoszonego roszczenia 

Aktualny stan likwidacji roszczenia (postępowanie ugodowe, 
sądowe itp. – na jakim etapie?) 

23-06-2010 26.06.2008 

Nr szkody 5660025669 
Zgłoszona z polisy 
NS088454/7 
 

Błąd diagnostyczno-
zabiegowy 

 Odmowa 100.000,- zł 

04-02-2013 02.08.2011 

Nr szkody 5660093479 
PL2013112400423 
Zgłoszona z polisy 
1SZ41490002 
 

Wg pacjentki błędne 
przeprowadzenie 
znieczulenia 
zewnątrzoponowego 
podczas cesarskiego cięcia 

Roszczenie bezzasadne , 
leczenie pacjentki zgodnie z 
procedurami medycznymi 
 

Brak podstaw przyjęcia  odpowiedzialności ubezpieczyciela za 
zdarzenie i wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia.  Z 
zebranych akt sprawy materiał dowodowy nie wskazuje na 
nieprawidłowości w trakcie leczenia pacjentki . Nie doszło ani 
do zaniedbania czy tez błędu . Pacjenta po cesarskim cięciu 
została wybudzona bez deficytów neurologicznych i została 
przekazana na Oddział połozniczy, nie zgłaszając żadnych 
dolegliwości neurologicznych.  
Odmowa 7.000,- zł 

 03.08.2011 

Nr szkody 5660121613 
PL2013020403093 
Zgłoszona z polisy 
2SZ41490001 
 
 

Niedowład 
czterokończynowy 
zaburzenia pamięci i 
zaburzenia mowy oraz 
zakrzepica  żyły biodrowej  
zewnętrznej lewej i udowej 
lewej  

Roszczenie bezzasadne , 
leczenie pacjentki zgodnie z 
procedurami medycznymi 
 
Szpital nie wyraził zgody na 
zawarcie ugody. 

Z analizy zgromadzonej dokumentacji medycznej wynika iż 
podczas udzielania świadczeń medycznych pacjentce w 
szpitalu nie popełniono błędu medycznego. Atonię macicy i 
krwotok poporodowy oraz jego następstwa należy uznać za 
powikłanie porodu. Z uwagi na zaburzenia tętna płodu i 
zagrożenie zamartwicą, decyzję o zakończeniu porodu drogą 
cesarskiego cięcia należy uznać za właściwą. Pacjenta wyraziła 
zgodę na cięcie cesarskie. Z formularza świadomej zgody na 
operacyjne rozwiązanie ciąży wynika, że pacjenta została 
poinformowana o możliwych powikłaniach cięcia cesarskiego, 
w tym o ryzyku krwotoku wymagającego usunięcia macicy.  W 
związki z komplikacjami poporodowymi konsultowano 
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przypadek z ośrodkiem o wyższym stopniu referencyjności, 
uzgodniono przeniesienie pacjentki, od którego odstąpiono ze 
względu na ciężki stan ogólny.  
Odmowa: 10.000 zł 

06.09.2012 15.04.2012 Nr szkody 5660081341 
PL2012090602606 

 

martwy poród    roszczenie bezzasadne, 
zachowanie personelu 
medycznego profesjonalne i 
zgodnie z obowiązującymi 
procedurami medycznymi. 

 Odmowa uznania roszczenia przez PZU, ze względu na brak  
zaistnienia zaniedbania czy też błędu . 
Odmowa : 10.000 zł 

 
 
Szkodowość  z ubezpieczenia mienia  
 
10-02-2010 – z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – wypłacone odszkodowanie 5459,00 zł 
2011 – brak szkód 
2012 – brak szkód 
2013 – brak szkód 
2014 - brak szkód 
 
 
Szkodowość z ubezpieczenia floty pojazdów – wg danych zgodnych  z dokumentacją ubezpieczeniowo-szkodową na dzień  02.10.2014 

Nr polisy Ryzyko Data wystąpienia szkody Wartość wypłaconego 
odszkodowania 

rezerwy 

334A137533 AC 2009-11-17 1449,18 zł 0 
334A134955 OC 2009-03-26 2500,00 zł 0 
338A504289 OC 2014-06-03 1137,75 zł 0 
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Załącznik nr 8 - Wykaz budynków  

            

Lp. Nazwa nieruchomości Adres 
Liczba 
kondy-
gnacji 

Materiał 
konstrukcji 

ścian 

Konstrukcja z 
płyt 

warstwowych z 
palnym 

wypełnieniem? 

Konstrukcja:  
pokrycie dachu  

Wartość księgowa 
brutto 

  RAZEM         12 201 238,38 zł 

1 Przychodnia lekarska 
68-200 Żary, ul. 
Skarbowa 2 

3 
Cegła, 

suporeks  
 nie papa    719 766,90 zł  

2 Pawilon Nr 2 
68-200 Żary, ul. 
Pszenna 2 

3 
Cegła, 

suporeks  
 nie papa  7 803 319,23 

3 
Pawilon dla karetek 
(inwestycja w obcym 
środku trwałym) 

68-200 Żary, ul. 
Pszenna 2 

  stal   nie  stal   263 752,25 zł  

4 Budynek Szpitala 
68-200 Żary, ul. 
Bohaterów Getta 
15 

3 cegła   nie Drewniana, papa  3 414 400,00 
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Wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia od szkód materialnych ( All risks) – załącznik nr 9 

 

Biurowy 

Lp. Nazwa sprzętu Rok produkcji 
Nr 

inwentarzowy/ 
seryjny 

Wartość księgowa 
brutto 

  RAZEM     20 799,79 

  w tym stacjonarny     20 799,79 

1 Serwer z oprogramowaniem  2008 491-01-001        11 042,79 zł  

2 
Serwer z 
oprog.pob.wynik.lab. 

2010 491-01-003          2 440,00 zł  

3 
Zestaw komp.PHENOM + 
drukarka  

2009 491-01-078          4 533,00 zł  

4 Zestaw kom.QUADF CORE 2009 491-01-080          2 784,00 zł  

 

W karetkach ( poz. 1-3, 5 medyczny)  

Lp. Nazwa sprzętu 
Nr inwentarzowy/ 

seryjny 
Wartość księgowa 

brutto 

    RAZEM 34 135,47 

1 Kardiomonitor 802-02-040        18 025,00 zł  

2 Respirator 802-05-009        10 243,17 zł  

3 Ssak elektryczny 802-08-010          3 870,00 zł  

4 GPS BLOW nawigacja 98-12-0002 1 458,00 zł 

5 Aparat Ambu 42-11-0038 539,30 zł  

 

 

 

 

 


