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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1. Pełna nazwa:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Nr 2
2. Dokładny adres siedziby:
Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój
3. Telefon / Fax: Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506
4. Numer NIP – 633-10-45-778
5. Numer Regon – 272790824
6. Strona internetowa - www.wss2.pl
7. Adres email – zp@wss2.pl, szpital@wss2.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej
Ustawą PZP.
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
PZP.
2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego - art. 10 ust. 1 oraz
art. 39-46 Ustawy PZP. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zakwalifikowane
zostało do usług i prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem
niniejszego
zamówienia
jest:
„Ubezpieczenie
mienia
oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju”- DZP/38/382-4/2014 w poniższym zakresie:

-

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,

-

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Obowiązkowe
ubezpieczenie
działalność leczniczą,

odpowiedzialności

cywilnej

podmiotu

wykonującego

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital
działalności i z tytułu posiadanego mienia.

2. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 66510000-8,
66516000-0, 66515000-3, 665515400-7).

3. Postępowanie jest prowadzone a umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy
udziale i za pośrednictwem konsorcjum brokerów EIB SA, ul. Jęczmienna 21, 87-100
Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000050455 oraz PWS Konstanta SA wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000073190.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Wszelkie
informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
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przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny
być wykorzystane w innym celu ani udostępnione osobom trzecim nieuczestniczącym
w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu
i przygotowaniu oferty.
5. Składki ubezpieczeniowe obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
9. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
12. Termin płatności składek: składki płatne będą w 6 równych ratach co dwa miesiące –
zgodnie z umową - wzór umowy zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ.
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wymagany termin realizacji zamówienia dla przedmiotu zamówienia:12 miesięcy
od obowiązywania umowy tj.: od 01.04.2014r. do 31.03.2015r.
2. Miejsce realizacji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Nr 2, Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój oraz wskazane w SIWZ.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych,
dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – w celu potwierdzenia tego
warunku Zamawiający wymaga przedłożenia zezwolenia właściwego organu
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej co najmniej w zakresie ryzyk objętych
przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie
odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca
prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie
Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie
i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia (wraz z przytoczeniem
podstawy prawnej) na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie działalności
wymaganej przez Zamawiającego,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże wykonane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywane usługi ubezpieczeniowe, z wyłączeniem usług świadczonych na
rzecz osób fizycznych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał
minimum 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł. brutto każda, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat ,wykonania. Do wykazu należy dołączyć
dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie- załącznik nr 10
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
d) odpowiedniej sytuacji ekonomicznej tj. w szczególności posiadają zgodnie z art. 154
ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31
grudnia 2013 roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
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aktywami co najmniej 100 % oraz posiadają zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22
maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31 grudnia 2013 roku
wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%.
Jeżeli Wykonawcy działają wspólnie warunki udziału w postępowaniu określone
w literach b) i c) Wykonawcy muszą spełniać łącznie, a warunki udziału
w postępowaniu określone w literach a) i d) musi spełniać każdy z Wykonawców
działających wspólnie.
1.2 . Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,
o których mowa w art.24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 5. Ustawy PPZP
2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu na termin składania ofert, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę „
spełnia – nie spełnia„ w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w rozdziale VI ust. 1 oraz ust. 2 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych
oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia wszystkie
wymagane warunki. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki
zawarte w art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Pzp.
4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4
Ustawy.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYKAZUJĄCE BRAK PODSTAW
DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać:
1.1.
oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2
do SIWZ;
1.2 zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie
nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu
nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie
lub oświadczenie Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym
zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia (wraz z przytoczeniem
podstawy prawnej) na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie działalności
wymaganej przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane
od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju Wykonawcy takiego potwierdzenia
nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania
Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
1.3. posiadania wiedzy i doświadczenia –Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże wykonane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywane usługi ubezpieczeniowe, z wyłączeniem usług świadczonych na rzecz
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osób fizycznych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał minimum 2 usługi o
wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł. brutto każda, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat ,wykonania. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 10
2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający
wymaga przedłożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów, tj.:
2.1
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
Ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2.2
aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
2.3
oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - zgodnie z wymogami
art.26 ust.2d Prawa Zamówień Publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 4 do SIWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1 oraz w ust. 2 pkt. 2.1 i 2.3 niniejszego
rozdziału, należy złożyć w formie oryginału. W przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie o którym
mowa w ust. 1 pkt. 1.1 może być złożone przez każdego z Wykonawców składających
ofertę wspólną, lub podpisuje je upełnomocniony przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik. Natomiast w przypadku oferty
składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt.
2.1 i 2.3 niniejszego rozdziału składa każdy Wykonawca.

4.

5.
6.

7.

Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.2, należy złożyć w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej - za zgodność z oryginałem – przez Wykonawcę.
Poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem przez Wykonawcę ma być
opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej, i napisem: „za zgodność
z oryginałem”.
Zamawiający będzie wymagał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie
budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczone przez Wykonawcę.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 2.2. składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w ust. 6,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
5
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8.

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, złożonym nie wcześniej
niż w terminie właściwym dla dokumentu, o którym mowa powyżej, w ust. 6.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

VII. OFERTY SKŁADANE PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ
OFERTA SKŁADANA PRZEZ SPÓŁKĘ CYWILNĄ
Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost
z treści umowy spółki, umowę można dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa –
załącznik nr 8a.
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców,
tj. wspólników spółki cywilnej.
VIII.
OFERTY
POROZUMIENIE

SKŁADANE

PRZEZ

KONSORCJUM/PODMIOTY

ZAWIERAJĄCE

1. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo,
a w przypadku, gdy upoważnienie wynika wprost z treści umowy konsorcjum,
umowę można dołączyć do oferty. Przykładowy wzór pełnomocnictwa – załącznik 8b.
Uwaga: Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców
wchodzących w skład konsorcjum.
2. W przypadku wyboru przez zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy
tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy
na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum.
3. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację
zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym
przez umowę konsorcjum regulują przepisy kodeksu cywilnego.
4. Oferta składana przez konsorcjum zostanie utworzona z dokumentów wymienionych
w rozdziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem, iż dokumenty
wymienione w pkt. 1.1.1) składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno.
5. Ocena spełnienia przez konsorcjum warunków i wymogów określonych w specyfikacji
w rozdziale V pkt 1.1. będzie polegała na łącznej ocenie złożonych dokumentów.
6. Oferta konsorcjum musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie
zobowiązywała wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum.
7.

Wymogi formalne dotyczące konsorcjum mają zastosowanie również do podmiotów
zawierających porozumienie w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego.

IX.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Wyjaśnienia
dotyczące SIWZ udzielane będą, z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy
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PZP, pisemnie, za pomocą faksu bądź drogą elektroniczną. Odpowiedzi na zapytania
będą umieszczane na stronie internetowej www.wss2.pl oraz rozesłane pocztą lub
faksem wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację. Wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za wyjątkiem oferty oraz
dokumentów i oświadczeń wskazanych w części VI niniejszej SIWZ. Każda strona, na
żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed
upływem terminu.
2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
w zakresie procedury przetargowej:
1.

2.

Katarzyna Cieślak- p.o. Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. (32) 47 84 561, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:00
Marta Bajor – Specjalista Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
w zakresie przedmiotu przetargu:
Edyta Skubij – Starszy specjalista Działu Metodyczno-Organizacyjnego
Zbigniew Nowak - Broker ubezpieczeniowy
Agata Szpak – Główny Księgowy
Alicja Brocka – Specjalista ds. Prawnych
Maria Zawada – Z-ca ds. Ekonomiczno - Finansowych

Pytania dotyczące SIWZ można kierować na nr faksu - (032) 47 84 549, (032) 47 84 506,
lub drogą elektroniczną na adres e-mail – zp@wss2.pl lub szpital@wss2.pl z określeniem
postępowania, którego dotyczą. Odpowiedzi na zapytania należy traktować jako integralną
część SIWZ.
X. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. Treść wszystkich zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaże (bez ujawniania
źródła zapytania) wszystkim Wykonawcom. Ponadto Zamawiający zamieści treść pytań
i udzielonych odpowiedzi na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona.
3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Ponadto Zamawiający zamieści zmianę
SIWZ na stronie internetowej na której SIWZ jest udostępniona.
4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzanie zmian w ofertach, Zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano
SIWZ, oraz umieści tę informację na stronie internetowej, na której SIWZ jest
udostępniona.
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5.

Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami wyjaśniającego treść niniejszej
SIWZ.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
XII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Termin związania ofertą może zostać przedłużony z zachowaniem zasad określonych
w art. 85 ust. 2 Ustawy PZP.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami składa się pod rygorem
nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci
elektronicznej. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści
z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. Ofertę należy sporządzić zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ). Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
2.1 Wypełniony i podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
formularz zgodny co do treści z formularzem „Formularz Oferty” stanowiącym zał.
nr 1.;
2.2 ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk,
2.3 dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. VI ust. 1 oraz w ust. 2 SIWZ,
2.4 pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
2.5 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosowne pełnomocnictwo dla pełnomocnika Wykonawców,
2.6 pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wzór stanowi załącznik
nr 7).
3. Zamawiający dopuszcza opracowanie załączników do oferty przez Wykonawców
pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez
Zamawiającego. W przypadku, kiedy, Wykonawca wprowadzi zmiany do oferty przetargowej
lub załączników bez zgody Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną
z SIWZ. Wszelkie poprawki w treści oferty i załączników, również przy użyciu korektora
lub zmiany winny być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę/ osoby podpisującą
/ podpisujące ofertę.
4. Oferta i wszystkie załączniki, winny być sporządzone w języku polskim, na maszynie,
komputerze lub nieścieralnym atramentem. Dokument sporządzony w języku obcym musi
być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Każdy Wykonawca, może złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.
Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje,
że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
6. Ofertę wraz z załącznikami, podpisuje osoba/ osoby – uprawniona /e do reprezentowania
Wykonawcę i zaciągania w jego imieniu zobowiązań zgodnie z zasadami obowiązującymi
u Wykonawcy zasadami reprezenacji. Jeżeli oferta lub załączniki zostaną podpisane
przez pełnomocnika Wykonawcy, do oferty należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
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7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane oraz wpięte
do teczek, zbindowane lub spięte wąsami we właściwej kolejności w sposób zapobiegający
dekompletacji oferty. Ponadto prosimy nie stosować spinaczy ani zszywek. Niniejszy wymóg
nie dotyczy ogólnych / szczególnych warunków ubezpieczenia i innych wzorców umownych
załączonych do oferty.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy,
jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą one być
udostępniane. Dokumenty, zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy umieścić w zamkniętej
kopercie, opisanej: „ Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. W przeciwnym
razie Zamawiający przyjmie, iż wszystkie informacje podane w ofercie można ujawnić
zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 Ustawy Pzp.
XIV. FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać lub złożyć osobiście w zaklejonej,
nienaruszonej kopercie /opakowaniu/ oznakowanej w następujący sposób:
„Oferta na : Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”
NIE OTWIERAĆ przed 19.03.2014 r. godz. 11:00, znak sprawy:
DZP/38/382-4/14
Uwaga!: Koperta powinna być oznaczona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy,
by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu
po terminie!
2. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat WSzS Nr 2, pokój Nr A1 na I
piętrze do dnia 19.03.2014 r. do godz. 10:30 (pokój czynny od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:35 do 15:00).
3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.03.2014r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego
w sali konferencyjnej Nr A 21 pierwsze piętro.
4. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wyżej opisany sposób, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. Zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Jeżeli ulegnie zmianie termin
składania ofert to w tym przypadku należy również zmienić datę składania ofert wskazaną
w ust. 1.
5. Wykonawcy swoje oferty mogą także przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem,
że wpłyną one bezpośrednio do sekretariatu Szpitala – I piętro pokój nr A1 w wymaganym
terminie. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek organizacyjnych,
mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym czasie. Zamawiający
na podstawie art. 84 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych niezwłocznie zawiadomi
Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu
do wniesienia odwołania.
6. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
winien we własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu
maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.
7. Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem,
pod którym zarejestrowano jego ofertę.
XV. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
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1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że będą one złożone przed terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany
do oferty muszą być złożone na takich samych zasadach jak składana oferta ( patrz pkt. XI
SIWZ) tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem: „ZMIANA”. Żadna
oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte, przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania
zmian zostaną dołączone do oferty.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez
złożenie pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian)
z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Do oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest uprawniony
do reprezentowania firmy Wykonawcy, a tym samym do wycofania złożonej oferty. Oferta
wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy drogą pocztową lub zostanie wydana osobie,
która będzie upoważniona do odbioru osobistego oferty wycofanej.
XVI. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOB OBLICZENIA CENY
1. W formularzu zgodnym, co do treści z formularzem „FORMULARZ OFERTY” stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ, należy podać cenę brutto. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w
PLN. Ceny oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
2.1 oczywiste omyłki pisarskie,
2.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
2.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującą istotnych zmian
w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została
poprawiona.
3. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy. Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Następnie Zamawiający sprawdzi oferty
Wykonawców niewykluczonych i odrzuci oferty nie spełniające wymagań zawartych
w ustawie oraz w SIWZ. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna
z przesłanek, o których mowa w art. 89 oraz art. 90 ust. 3 Ustawy. Zamawiający dokona
oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena – 100 %
Kryterium cena – w ramach tego kryterium oceniana będzie cena brutto podana przez
Wykonawcę w ofercie. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 100
pkt. inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do n/w wzoru. Kryterium ceny dotyczy
ceny brutto. Ilość punktów w ramach kryterium ceny będzie wyliczona wg następującego
wzoru
najniższa zaoferowana cena brutto
Cena =................................................................. x 100 %
cena brutto oferty badanej
Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisani o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
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wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę z najniższą ceną brutto,
spełniającą wszystkie warunki udziału niniejszego postępowania.
XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena
powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i
groszach).Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą również w PLN.
XVIII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ) albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
1.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
1.3 Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
1.4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Zamawiający przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego będzie
wymagał przedłożenia przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego
nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Powyższe dokumenty
należy przedłożyć w celu ustalenia czy osoba podpisująca umowę jest uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego „umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie
niniejszego
zamówienia
publicznego”
Wspólnicy
ponoszą
solidarną
odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia określoną w art. 366
Kodeksu Cywilnego.
4. Zamawiający nie przewiduje innych formalności, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy
Pzp.
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
6.1 ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
6.2 złożyli oferty-w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, ale w przypadku
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu w szczególności
kosztów przygotowania oferty.
2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia zawiadamia o wszczęciu
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje
ten sam przedmiot zamówienia.
XIX. ZMIANA TREŚCI ZAWIERANEJ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. 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 listę potencjalnych 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.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do
treści złożonej w postępowaniu oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej
wzajemnych świadczeń stron umowy), w przypadku gdy wystąpi:
2.1 zmiana w obowiązujących przepisach prawa mająca wpływ na świadczenie usługi
będącej przedmiotem niniejszego postępowania,
2.2 zmiana w strukturze organizacyjnej Zamawiającego wiążąca się z koniecznością
dostosowania do niej umowy,
2.3 zmiana na rynku usług grupowego ubezpieczenia na życie, z zastrzeżeniem, że w
odniesieniu do niniejszej umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na
korzyść Zamawiającego oraz ich pracowników i członków rodzin.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
XX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
W postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.
XXI. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz którzy
ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. Od 179 do 198
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania wyłącznie wobec czynności
określonych w art. 180 ust. 2 pkt. 2, 3, i 4 Ustawy PZP
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w terminach określonych w art.
182 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 2, ust. 3. pkt 2 Ustawy PZP.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapozna się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
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5.

6.

Szczegółowe warunki na temat postępowania odwoławczego znajduje się w Dziale VI
Rozdział 2 Ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Uwaga: W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy
Ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z późn. zm.)

XXII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania, z wyjątkiem innych niż oferty dokumentów stanowiących
załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Udostępnianie zainteresowanym odbywać się będzie według poniższych zasad:
- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,
- Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów,
- Zamawiający wyznacza członka komisji, w obecności, którego udostępnione zostaną
dokumenty,
- Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie (cena: 0,50 zł/stronę),
- udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie
godzin jego urzędowania.
3. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, przekaże odpłatnie SIWZ (koszt druku 30,50 zł
netto + 23% VAT).
XXII ZAŁACZNIKI DO SIWZ
Nazwa Załącznika – nr załącznika
Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ
Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ
Przedmiot zamówienia – Załącznika nr 5 do SIWZ
Informacje o zamawiającym – Załącznik nr 6 do SIWZ
Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów – załącznik nr 7 do
SIWZ

Wzór Pełnomocnictwa dot. Spółki Cywilnej – według załącznika nr 8 a
Wzór pełnomocnictwa dot. Konsorcjum – według załącznika nr 8 b
Wzór umowy - według Załącznika nr 9 do SIWZ

Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 10 do SIWZ
Członkowie komisji przetargowej:
Przewodniczący – Maria Zawada…………………..………………………………………
Sekretarz – Katarzyna Cieślak………………………………………………………………
Członek: - Alicja Brocka…………………………………………………………………….….
Członek:- Edyta Skubij……………………………………………………………………….…
Członek: Zbigniew Nowak……………………………………………………….……………
Członek:- Agata Szpak…………………………………………………………………….……
Członek: Marta Bajor…………………………………………………………………….………
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Jastrzębie-Zdrój dnia:………………………………………
Zatwierdził: …………………………………………………….
Dyrektor Szpitala, mgr Grażyna Kuczera

14
Przetarg na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego
Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Załącznik nr 1 do SIWZ

___________________
pieczątka firmowa Wykonawcy/ Wykonawców*

FORMULARZ OFERTY
CZĘŚĆ A - WYKONAWCA

NAZWA WYKONAWCY:
..............................................................................................................................
ADRES:
...............................................................................................................................
POWIAT: .......................................

WOJEWÓDZTWO: .................................

TEL.: .............................. FAKS: ........................... E-MAIL: ....................................
NIP: .................................................. REGON: ........................................................
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest
„Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”- DZP/38/382-4/2014 oferujemy realizację
przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.
Działając w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz
Zamawiającego zamówienia publicznego i proponujemy składkę ubezpieczeniową ustaloną
zgodnie z wymogami opracowanej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).
W przypadku wybrania naszej oferty umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na warunkach
określonych w Załączniku nr 5 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z wypełnionym
Formularzem Ofertowym i Załącznikami do Formularza Ofertowego. W pozostałych kwestiach
będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia załączone do Oferty.
Jeżeli załączone Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia odbiegają od warunków
ubezpieczenia określonych w SIWZ, za wiążące uznajemy warunki określone w SIWZ.
Zawarte w SIWZ szczegółowe warunki postępowania przetargowego zostały przez nas
zaakceptowane i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne
informacje do przygotowania oferty.
Akceptujemy wzór umowy i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się
do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym.
Gwarantujmy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ.
Uważamy się za związanych złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zastrzeżenie Wykonawcy:
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy PZP Wykonawca zastrzega sobie, iż niżej wymienione
dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania (dołączone do oferty w osobnej kopercie):
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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CZĘŚĆ B – ZAKRES OFERTY
W ramach niniejszego postępowania składamy ofertę ubezpieczenia na:
a) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
b) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,
c) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
d) Obowiązkowe
ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej
podmiotu
wykonującego
działalność leczniczą,
e) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego,
f) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital
działalności i z tytułu posiadanego mienia.

CZĘŚĆ C – TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
12 miesięcy: od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
CZĘŚĆ D– CENA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:
Łączna cena za realizację zamówienia za okres 12 miesięcy w ramach:
g) Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów,
h) Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,
i) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
j) Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą,
k) Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego,
l) Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital
działalności i z tytułu posiadanego mienia
wynosi:

………………………………………zł…………gr
słownie:..……………………………….....……………………..złotych……………….groszy
w rozbiciu na poszczególne ryzyka:
Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów
Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i
wandalizmu
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą
Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
leczniczego
Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej przez Szpital działalności i z tytułu posiadanego mienia

Cena za realizację
zamówienia za 12
miesięcy
………………………..zł
………………………..zł
………………………..zł
………………………..zł
………………………..zł
………………………..zł
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CZĘŚĆ F– TERMINY PŁATNOŚCI SKŁADKI:
Składka zostanie opłacona w 6 równych ratach płatnych co 2 miesiące zgodnie z
harmonogramem określonym w umowie.
CZĘŚĆ G– INFORMACJA O PODWYKONASTWIE
Składając ofertę w niniejszym postępowaniu informujemy, że przedmiot zamówienia
wykonamy: sami/przy udziale podwykonawców*. Następujące części zamówienia
zamierzamy powierzyć podwykonawcom:
Lp.

Nazwa części zamówienia

- niepotrzebne skreślić

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a) ....................................................................................................
b) ....................................................................................................
c) ....................................................................................................
d) ....................................................................................................
e) ....................................................................................................

str……
str……
str……
str……
str……

* niepotrzebne skreślić

…………………………………….
(podpisy uprawnionych reprezentantów
lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
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Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców*

O ŚW I AD C ZE N IE
o s pe ł n i an i u w ar u nk ó w u dz i a ł u w po st ęp o w a ni u o ud z i el e n ie z a mó w i en i a
pu b l icz ne go
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest:
„Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”- DZP/38/382-4/2014

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych/ tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. /oświadczam/ my, że spełniam/my warunki
dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – tj. posiadamy
zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej co
najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie
jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu
nadzoru, że prowadzimy działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub
oświadczenie , że prowadzimy działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i
nie jest konieczne posiadanie przez nas zezwolenia (wraz z przytoczeniem podstawy
prawnej) na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie działalności wymaganej
przez Zamawiającego,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
4. odpowiedniej sytuacji ekonomicznej tj. w szczególności posiadamy zgodnie z art.
154 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31
grudnia 2013 roku wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami
co najmniej 100 % oraz posiadamy zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003
roku o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31 grudnia 2013 roku wskaźnik pokrycia
marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%.
Jeżeli wniosek składa kilku Wykonawców działających wspólnie, oświadczenie w odniesieniu do
punktów 1 i 4 oznacza, że warunki te spełnia każdy z Wykonawców, zaś w odniesieniu do
punktu 2 i 3 oznacza, że warunki te spełniają wszyscy wykonawcy łącznie.

…………………………………….
(podpisy uprawnionych reprezentantów
lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) *
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* Jeżeli Wykonawca w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
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Załącznik nr 3 do SIWZ

__________________________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców*

O ŚW I AD C ZE N IE
o b r ak u p od st a w d o w yk l ucz en i a z p os tę po w a n i a o udz ie l e n ie
z a mó w i en i a
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest:
„Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”- DZP/38/382-4/2014
oświadczam/my*, że nie podlegam/my* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podst. art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm./

…………………………………….
(podpisy uprawnionych reprezentantów
lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy) **

* niepotrzebne skreślić
** Oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie niniejszy dokument składa każdy z partnerów
konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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Załącznik nr 4
__________________________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców*

OŚWIADCZENIE
dot. grupy kapitałowej
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym
na „Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”- DZP/38/382-4/2014
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy/Konsorcjum*:
……………….…………………………………………………………………….………………............................................
................................................................................................................................
oświadczam(-y), że:
1)
2)

nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 33 z późniejszymi zmianami)*,
należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 33 z późniejszymi zmianami) i w związku
z powyższym, poniżej przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej*
Lp.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

…………………………………………………………………
Podpis osoby(osób) upoważnionej
do występowania w imieniu
Wykonawcy
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ALEJA JANA PAWŁA II 7
Przedmiot ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej obejmuje
1.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,
1.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,
1.3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
1.4.Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą,
1.5. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego,
1.6. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital
działalności i z tytułu posiadanego mienia.
WARUNKI WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy: od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
2. PŁATNOŚĆ SKŁADKI
a) Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci równych 6 rat, płatnych co dwa
miesiące.
b) W przypadkach gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki
lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to
brak wpłaty składki lub jej pierwszej raty w terminie, nie może być podstawą
do wypowiedzenia
przez
Ubezpieczyciela
umowy
ubezpieczenia
ze
skutkiem
natychmiastowym. Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć na piśmie dodatkowy, co
najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej
pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
3. Klauzula zmian własnościowych, połączenia i przekształcenia
W przypadku zmiany w strukturze własności Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego,
przekształcenia
lub
połączenia
Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego,
ochrona
ubezpieczeniowa będzie udzielana przez Ubezpieczyciela również wobec podmiotów
przejmujących, nowo zawiązanych lub przekształconych na warunkach i w zakresie
wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia, pod warunkiem uzyskania zgody
Ubezpieczyciela i pod warunkiem, że profil działalności oraz stan i rodzaj posiadanych
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych nie ulegnie zmianie.
Ubezpieczycielowi, Ubezpieczającemu, podmiotom przejmującym, nowo zawiązanym lub
przekształconym przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia za 30 dniowym
wypowiedzeniem.
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot
składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w systemie pro rata za dzień
ochrony, bez potrącania kosztów manipulacyjnych.
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4. WARUNKI UBEZPIECZENIA
Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte w oparciu o zapisy zawarte w SIWZ i załącznikach
oraz o ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia towarzystwa ubezpieczeń (wykonawcy).
Zapisy zawarte w SIWZ i załącznikach mają pierwszeństwo przed zapisami ogólnych
i szczególnych warunków ubezpieczenia w zakresie w jakim nie ograniczają zakresu
ochrony w stosunku do tych warunków.
5. WARUNKI ZASTOSOWANIA KLAUZUL DODATKOWYCH
a) Treść umowy ubezpieczenia stanowią również klauzule o treści podanej przy
poszczególnych rodzajach ubezpieczeń, pod warunkiem, że ich postanowienia są
korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, niż zapisy
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub
postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części oraz nie zawężają
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
b) W przypadku, w którym niemożliwa jest ocena, czy warunek, o którym mowa w pkt. a)
został spełniony, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub poszkodowany jest uprawniony do
dokonania wyboru pomiędzy treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających
zastosowanie do umowy ubezpieczenia, postanowieniami umowy ubezpieczenia w
pozostałej części, a treścią klauzul.
c) W przypadku, w którym poniższe klauzule spełniają warunek, o którym mowa w pkt. a)
jedynie co do części swojej treści, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia. W
pozostałym zakresie obowiązują zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających
zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia w
pozostałej części, które nie są z nimi sprzeczne.
6. MIEJSCE UBEZPIECZENIA ;
- 44-330 Jastrzębie -Zdrój, Aleja Jana Pała II 7;
- 44-330 Jastrzębie- Zdrój, ul. Krasickiego 21.

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW

Zakres
ubezpieczenia:

Przedmiot i
suma
ubezpieczenia:

Ogień, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, upadek statku
powietrznego, huragan, powódź, grad, osuwania i zapadania się ziemi,
lawina, spływ wód po zboczach, uderzenie pojazdu, następstwa szkód
wodociągowych w tym wydostanie się mediów z urządzeń wodnokanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz technologicznych, awarię
urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz
technologicznych, skażenia i zanieczyszczenia mienia wskutek zdarzeń
losowych objętych ochroną ubezpieczeniową, deszcz nawalny, napór śniegu
lub lodu, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew,
budynków lub budowli, słupów i linii napowietrznych, dewastacja na
warunkach klauzuli dewastacji/wandalizmu,, pękanie rur. Szkody powstałe w
ubezpieczonym mieniu (w granicach sumy ubezpieczenia) w następstwie
akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi
zakresem ubezpieczenia, z włączeniem szkód polegających na zaginięciu
ubezpieczonego mienia podczas tej akcji (limit odpowiedzialności
1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia),
Ubezpieczeniem obejmuje środki trwałe (bez względu na wiek, stopień
umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) należące do lub
użytkowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu
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Zdroju oraz środki obrotowe, środki trwałe niskocenne, mienie pracownicze
oraz mienie osób trzecich. Ubezpieczenie obejmuje także stanowiące
własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego szyby i inne przedmioty
stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych
pomieszczeń użytkowych wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem
pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia.
System
Suma
Przedmiot ubezpieczenia
Typ wartości
ubezpieczenia
ubezpieczenia
Budynki
Sumy stałe
ks. brutto
53.994.152,84 zł
Budowle
Sumy stałe
ks. brutto
2.885.459,42 zł
Maszyny, urządzenia,
44.493.619,59 zł
Sumy stałe
ks. brutto
wyposażenie
Sumy stałe
Koszt zakupu,
1.000.000,00 zł
Środki obrotowe
wytworzenia
Mienie osób trzecich –wg
6.496.908,71 zł
Sumy stałe
ks. brutto
wykazu(użyczone)
I ryzyko
wart. Księgowa
4.106.440,91 zł
Mienie niskocenne
brutto
I ryzyko
wart. Księgowa
5.028.230,40 zł
Inwestycje w toku
brutto
I ryzyko
wart.
20.000,00 zł
Mienie pracownicze
rzeczywista
Mienie osób trzecich
I ryzyko
wart.
50.000,00 zł
(pacjentów)
rzeczywista
I
ryzyko
wart. nominalna
Gotówka
20.000,00 zł
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza 400,00 zł (franszyza
integralna) nie dotyczy mienia pracowniczego, mienia osób trzecich i gotówki.
Franszyza redukcyjna / udział własny: brak
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
Ubezpieczeniu nie podlegają transformatory w wieku powyżej 45 lat
Mienie Użyczone

Lp.

Wartość(zł)

Typ urządzenia

Rok produkcji

początkowa

UMOWA UZYCZENIA – URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
I - SPRZĘT ELEKTRONICZNY PRZENOŚNY
1.
Aparat do diatermii elektrochirurgicznej z
przystawką
2.
System wizualizacji dla mikroskopu operacyjnego
3.
Aparat ultrasonograficzny z kolor. Dopplerem
4.
Respirator-wentylator do intensywnej terapii
- szt. 2
5.
Kardiotokograf – monitor tętna płodu
6.
Kardiomonitor przyłóżkowy
- szt. 3
7.
Laparo-choledocho-fiberoskop
8.
Detektor tętna płodu
9.
Materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe

76.543,84

2006

49.424,03
72.526,37
109.597,96

2006
2006
2005

24.075,00
99.903,36

2004
2003

53.094,34
2.782,00
43.279,36

2002
2005
2007
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

- szt 16
Monitor funkcji życiowej - kardiomonitor
Aparat do podaży tlenku azotu
Echokardiograf przenośny VIVID
Resektoskop z oprzyrządowaniem
Fibroskop przenośny
Elektrokardiograf AsCard
Aparat RTG przyłóżkowy, przewoźny
Kardiotokograf
Kardiomonitory
- szt. 3
Wózek transportowo-kapielowy
Aparat do znieczulania ogólnego pacjentów
Wiertarka laryngologiczna z osprzętem
RAZEM:

34.989,00
99.670,50
214.000,00
25.594,85
48.641,32
4.298,40
99.958,00
25.488,00
34.628,00

2007
2007
2008
2010
2011
2011
2011
2012
2012

10.000,00
109.987,20
49.781,43
1.288.262,9
6

2013
2013
2013

4.942,43
147.160,58
117.914,00
77.653,98

2006
2006
2004
2004

119.999,35

2007

98.440,00

2008

23.890,00
14.980,00
62.000,01
59.706,00
89.999,84
34.985,74

2008
2009
2009
2009
2009
2009

8.560,00

2009

132.310,00

2010

169.986,62
40.824,00

2010
2011

25.359,87

2011

18.882,99

2011

149.958,00
159.000,00
86.400,00
59.823,36
8.640,00

2011
2012
2012
2013
2013

129.600,00
1.841.016,7
7
UMOWA UŻYCZENIA – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE KATOWICE
1.
Stanowiska do intensywnej terapii noworodka 2.381.678,8

2013

19
20
21

II - SPRZĘT ELEKTRONICZNY STACJONARNY
1.
Fotel do masażu FRIEND
2.
Łóżka do intensywnej terapii
3.
Aparat do hemodializy 4008 S
4.
Stacja centralnego monitorowania kardiologicznego
– 4stan.
5
Centralka pielęgniarska + monitory funkcji
życiowych - szt.2
6
Aparatd o hemodializy
- szt.2
7
Autorefraktokeratometr
8
Głowica dopochwowa do aparatu USG LOGIQ
9
Videogastroskop EG-290 Kp
10
Aparat do leczenia nerkozastępczego PRISMAFLEX
11
Respirator stacjonarny EWITA XL
12
Kardiomonitory stacjon.-przenośne (szt.2) z centralą
intensywnego nadzoru medycznego
13
Głowica prezentacji B12MHZ do aparatu USG
ECHOFTAL
14
Zestaw do endoskopii nosa z instrumentarium i
kamerą
15
Laparoskop chirurgiczny z osprzętem
16
Wielofunkcyjne urządz. diagnostycznoterapeutyczne z wypos.
17
Wyposażenie sali pooperacyjnej (łóżka, szafki
przyłóż., lekarskie, wózek dla chorych,
pulsoksymetr) Uraz.-Ortoped.
18
Wyposażenie sal chorych ZPO i ZOL (stoliki, szafki
przyłóż.,
materace przeciwodleż.)
19
Videoduodenoskop z wyposazeniem
20
Mikroskop operacyjny
21
Videokolonoskop
22
Videogastroskp z wyposażeniem
23
Optyki Hopkinsa (do artroskopu)
– szt.2
24
Skaner do cyfrowych kaset RTG
RAZEM:

2009
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kpl.5
1
UMOWA UŻYCZENIA - FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY
SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU (od 2009 roku)
1.
Łóżka hydrauliczne wielofunkcyjne
- szt.4
28.395,66
2.
Rejestrator holterowski HOLCARD CR7
30.000,00
3.
Pulsoksymetr NELCOR
9.998,08 2009
- szt.2
4.
Diodowy laser terapeutyczny DORIS-CTL 18.236,00 2009
szt.1
+ stół rehabilitacyjny krzyżowy SRK-E szt.2
5.
Kolposkop P-20
23.583,99 2009
6.
Lampa do fototerapii BILIBED ML-38.3016 2009
szt.2 +
4.913,70
Aparat do EKG 12-kanał. ASPESILWER
7.
Autorefraktometr + lampa szczelinowa CSO
2009
33.000,00
8.
Aparat do fizykoterapii DUOTER Plus ASR –
2009
001
8.900,99
+ ap. do fizykoterapii MUTITRONIK MT-3
9.
Pistolet do biopsji „Magnum”
10.742,80 2010
Zestaw do EKG „Ascard”
10
Stół pionizujący BTL 1800
16.000,00 2010
11
Rejestrator holterowski
5.300,00 2010
12
Zestaw artroskopowy
140.093,73 2010
13
Urządzenie do ultradźwięków
25.519,50 2010
Wanna do kapieli kończyn dolnych
Katedra biczy szkockich
14
Ergometr leżakowy Echo Cardiac Stress
38.564,40 2011
Table
15
Litotryper ultradźwiękowy PCNL
142.510,89 2011
16
Wirówka kończyn dolnych 1110T
6.200,00 2011
17
Wirówka kończyn górnych 1114T
6.200,00 2011
18
Wanna do masażu podwodnego T-UWM
16.800,00 2011
19
Aparat dopplerowski SONARA/TEK
78.840,00 2011
20
Aparat do terapii nerkozastępczych
70.200,00 2011
MULTIFILTRATE
21
Inkubator otwarty SRN-10M z wyposaz.
59.999,83 2012
23
Lampy do fototerapii noworodka
–
28.000,00 2012
szt.2
24
Nieinwazyjny miernik bilirubiny
17.280,00 2012
25
Monitor hemodynamiczny LidcoRapid
63.795,60 2012
26
Głowica do USG mikroconvex PVT 712 BT
22.880,00 2012
27
Wideokolonoskop z wyposażeniem EC
79.995,00 2012
3890FK2
RAZEM:
985.950,17
Razem mienie osób trzecich: 6.496.908,71

2009
2009

Dodatkowe warunki dotyczące ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych:
1. HURAGAN – za huragan uważa się wiatr o prędkości nie mieniszej niż 17,1 m/sek, ustalonej
przez IMiGW, przy braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie
huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich
powstania w bezpośrednim sąsiedztwie..
2. Powódź – za powódź uważa się zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w
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korytach wód płynących lub stojących, podniesienia się wód gruntowych oraz wzmożonego,
nagłego przepływu mas wodnych, bez względu na ich wystąpienie z brzegów czy nadmierne
opady
3. Szkody spowodowane przez
budynki i budowle będące własnością ubezpieczającego
znajdujące się na terenie WSS2 polegające na ich przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu. Limit:
100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyczerpywany
4. Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody spowodowane przez uderzenie pioruna, huragan
i grad w przedmiotach zamontowanych na zewnątrz budynku.
5. UDERZENIE POJAZDU – Przez uderzenie pojazdu rozumie się bezpośrednie uderzenie w
ubezpieczone mienie pojazdu drogowego, szynowego jak również przewożonego przez niego
ładunku. Uderzeniem pojazdu w ramach powyższej klauzuli jest również uderzenie pojazdu
kierowanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi
odpowiedzialność.
6. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez mróz i pęknięcie ułożonych na
zewnątrz budynku – rur doprowadzania wody, rur ogrzewania na ciepłą wodę i parę, albo też
pomp klimatyzacyjnych, pomp cieplnych lub ogrzewania solarnego, - rur odprowadzania wody.
7. W zakresie ryzyka szkód wodnokanalizacyjnych ubezpieczeniem objęte będą szkody powstałe
na skutek niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, lub pary
z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych
urządzeń technologicznych;
- cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej;
- samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn niż
pożar;
- pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów;
- zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także
elementów tych lub podobnych przedmiotów.
Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także szkody w przewodach i urządzeniach
wodociągowych,
kanalizacyjnych,
centralnego
ogrzewania
lub
innych
urządzeniach
technologicznych, w tym spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia, powstałe w związku ze
szkodami wodociągowymi - limit odpowiedzialności – 100 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
8. W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu/lodu pokryte będą zarówno szkody będące
następstwem oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, jak i szkody
będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone
mienie w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na
skutek topnienia śniegu lub lodu, o ile do ich powstania nie doszło na skutek złego stanu
technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych,
okiennych lub drzwiowych. W tym obejmuje szkody, które spowodowały uszkodzenie lub
zniszczenie elementów
budynku ( pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny, drabinki,
instalacje odgromowe, itp.) również w sytuacji kiedy nie zostały naruszone i uszkodzone
elementy konstrukcyjne budynku. Dla ryzyka zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu
ustala się limit w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, wyczerpywany.
9. Wymóg składowania mienia na wysokości 10cm i wyżej od posadzki obejmuje jedynie mienie
składowane w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.
Postanowienia dodatkowe:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się:
1

Klauzula reprezentantów
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy
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umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający
ponosi
odpowiedzialność.
Dla
celów
niniejszej
umowy
za
reprezentantów
Ubezpieczającego uważa się wyłącznie osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną
jednostką.
Klauzula wyłączenia regresu (dot. art. 828 § 2 k.c.)
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym
przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia,
umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela
również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą
wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie
prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę
umyślnie.
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia
(automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1. Ustala się, że:
a) nowo nabyte środki trwałe,
b) wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte
automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na
Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do
miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka
związanego z posiadaniem nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być
potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu,
rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do
20 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na
mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej
sumy ubezpieczenia.
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza
przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia. Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli w okresie
ubezpieczenia łączna suma ubezpieczenia nowo nabytego mienia oraz inwestycji
przekroczy przyjęty w klauzuli limit.
5. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w
terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę:
½ przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w
rocznym okresie.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie
zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona
rozliczenia składki na zasadach analogicznych
Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia
Jeżeli Ubezpieczający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej
niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel obejmuje ochroną
ubezpieczeniową wartość środków trwałych wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony.
Ubezpieczający zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 45
dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela - na
mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej
niż 10% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia.
Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze
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zbyciem lub likwidacją środków trwałych.
Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem
sumy ubezpieczenia zostaną rozliczone przez potrącenie, a różnica zapłacona. Wraz ze
zgłoszeniem zwiększenia / zmniejszenia sumy Ubezpieczający przedstawi wykaz środków
trwałych podlegających ubezpieczeniu lub wyłączonych z ubezpieczenia.
Klauzula lokalizacji
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot
ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy
ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie
RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub
Ubezpieczony
rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w
nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy
tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do
wiadomości Ubezpieczyciel w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas
załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące
przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków
ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciel na pojedynczą lokalizację
wynosi:.1 000 000 zł
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4)
kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki
rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po
upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia
Ochrona dla ww. lokalizacji udzielana będzie pod warunkiem, że:
- miejsce ubezpieczenia nie zostało dotknięte powodzią i zalaniami w związku z powodzią
od 1997r. włącznie do dnia przyjęcia danej lokalizacji do użytku.
- budynki/ budowle nie posiadają w konstrukcji (stopów, stropodachów, ścian, dachu i
jego pokrycia) elementów drewnianych ani płyt warstwowych z palnym wypełnieniem
(pianka poliuretanowa, styropian).
Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia
powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna
uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot
ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia
wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu
napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
3. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że
mienie zostało zabezpieczone przez zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
wymaganych przez producenta sprzętu lub wymaganych na podstawie ogólnie
obowiązujących przepisów.
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego
rodzaju
wkładkach
topikowych,
bezpiecznikach,
stycznikach,
odgromnikach,
ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;
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Klauzula
niezachowania
parametrów
prądu
elektrycznego
Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje
elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w
szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub
obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.
Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w
ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat
naprawczy,
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na
przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób
dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i
przeglądami),
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.)
i licznikach,
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz
żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym
szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu)
stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
20.000,00 zł
Limit nie dotyczy szkód które zgodnie z OWU nie są limitowane.
Franszyza redukcyjna 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł
klauzula szkód mechanicznych
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód
mechanicznych spowodowanych :
a) działaniem człowieka,
b) wadami produkcyjnymi,
c) przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane:
a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu
uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez
osoby trzecie,
b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w
projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych
nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku
pracy,
c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody
eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez
zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję,
przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających,
sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią,
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związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla
kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali
nieżelaznych),
b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny
warsztat naprawczy,
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni,
wgniecenia, obtłuczenia,
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
i) w postaci utraty zysku
Limit odpowiedzialności : 40 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Limit nie dotyczy szkód, które zgodnie z OWU nie są limitowane.
Franszyza redukcyjna dla przedmiotowej klauzuli: 5% wartości szkody nie mniej niż
500,00 zł
Klauzula aktów terroryzmu
Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym
mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji
ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi następstwem aktów
terroryzmu.
1. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla
osiągnięcia
określonych
skutków
ekonomicznych,
politycznych,
religijnych,
ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem
na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych jak również
wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania
komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
100.000,00 zł
Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 5.000,00 zł
Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest dodatkowo ryzyko stłuczenia (rozbicia) szyb i innych
przedmiotów szklanych należących do ubezpieczającego lub będących w jego posiadaniu i
stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.
Ubezpieczenie nie obejmuje:
- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.)
oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem
bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy,
Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
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ubezpieczenia.
Klauzula katastrofy budowlanej
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej
rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części
obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w
ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie
obejmuje szkód w obiektach:
• których wiek przekracza 50 lat;
• nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru
budowlanego;
• tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania;
• użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem;
Limit odpowiedzialności: 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 zł.
.
Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w
miejscu ubezpieczenia:
a) prac ziemnych
b) robót budowlanych (m.in. polegającymi na przebudowie, modernizacji, rozbudowie
bądź remoncie z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji
nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana
jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy
ubezpieczenia.
Klauzula kosztów ewakuacji
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz
sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia ryzykami określonymi w zakresie
ubezpieczenia w tym również aktu terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli oraz w
przypadku rzekomego podłożenia ładunku wybuchowego pod warunkiem, iż
niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z:
1. transportem pacjentów,
2. transportem sprzętu medycznego,
3. magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla
czynności ewakuacyjnych,
4. dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
5. pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby
licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta
nie mogą przekroczyć 100,00 zł za dobę.
Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja
przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz
odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000,00 zł
Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
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Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane
koszty poniesione przez Ubezpieczającego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową
ubezpieczenia, powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z
kosztami rozbiórki/ demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem
lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu
nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu
przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną
ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy
kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w
stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia. .
Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji
Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane
koszty odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej, zakładowej lub medycznej (aktów,
planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje
wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem
przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na
których dokumentacja była zawarta.
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w
wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 200.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie
niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach
sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.
Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą
W razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową,
ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty
zabezpieczenia przed szkodą zagrożonego ubezpieczonego mienia.
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi: 10% sumy ubezpieczenia
mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż 1.000.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w
stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia.
Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych,
nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego
Ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w
godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu
ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą
w ubezpieczonym mieniu, za którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie
zawartej umowy ubezpieczenia.
W przypadku, niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane tytułem zwrotu kosztów
wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie
tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.
Limit odpowiedzialności: 20% wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż 200.000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w
przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju
zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu
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szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.
Klauzula wartości księgowej brutto.
W przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia środków trwałych
w wartości księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje
zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i
technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia, a odszkodowanie za
uszkodzone będzie wypłacane do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada
proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodności
wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego z uwzględnieniem
postanowień klauzuli ograniczenia zasady proporcji
Klauzula przewłaszczenia mienia
W
przypadku
przewłaszczenia
na
zabezpieczenie
składników
majątkowych
Ubezpieczonego, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na
dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej.
Klauzula braku części zamiennych
W sytuacji, kiedy uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów podzespołu, który wchodzi w
skład urządzenia objętego umową ubezpieczenia a jego samodzielny zakup nie jest
możliwy, Ubezpieczyciel pokryje koszt zakupu całego podzespołu.
Limit: 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu
do kosztów dodatkowych wynikłych z braku części zamiennych. Wypłata odszkodowania
nie przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego
przedmiotu ubezpieczenia.
Klauzula odkupienia urządzeń
W przypadku szkody obejmującej urządzenie, którego nie można odkupić ze względu na
zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny
urządzenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, nie więcej jednak niż suma
ubezpieczenia. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja. Wypłata
odszkodowania nie przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla
danego przedmiotu ubezpieczenia.
Klauzula poszukiwania wycieków:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodnokanalizacyjnej
oraz
usunięcia
skutków
takich
poszukiwań
maksymalnie
do
wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula rozliczenia składki
Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane
z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień
ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego
pokrycia i aktualizacji sumy ubezpieczenia.
Klauzula warunków i taryf
Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć
będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej.
Warunki i stawki są niezmienne w całym okresie ubezpieczenia.
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w
art. 816 kodeksu cywilnego.
Klauzula czasu ochrony
Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki,
odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
Klauzula prolongacyjna
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Ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki w terminie przewidzianym w
umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia od umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
W sytuacji braku opłaty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć
Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty
składki. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel może
odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia
dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub
elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna
wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach,
istniejące u Ubezpieczonego zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające do
udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczony potwierdza
ze spełnia w tym zakresie obowiązujące przepisy prawa. Ubezpieczycielowi przysługuje
prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka.
W odniesieniu do nowych lokalizacji zabezpieczenia można uznać za wystarczające o ile
spełniają obowiązujące przepisy p.poż.
Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela
się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów
adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu, do których
suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z
uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma
zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na
pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia wynosi: 1.000.000,00 zł
Klauzula zgłaszania szkód
Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 14 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości,
chyba że zapisy o.w.u. przewidują dłuższe terminy.
Klauzula sądu polubownego
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą
poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny,
właściwym będzie sąd powszechny siedziby Ubezpieczającego.
Klauzula dewastacji/wandalizmu.
Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które
uważa się rozmyślne/ nierozmyślne (świadome lub nieświadome) zniszczenie lub
uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie (w tym pacjentów)
- w tym uszkodzenie mienia przez pacjentów znajdujących się w "szoku pooperacyjnym”.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych
przez okres dłuższy niż 30 dni.
Limit odpowiedzialności: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia, z podlimitem: 5.000,00 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w
tym graffiti).

Szkodowość za ostatnie pięć lat: podana w załączniku nr 6
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2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU I
WANDALIZMU
Zakres ubezpieczenia winien obejmować, następujące ryzyka i koszty:
Za szkody spowodowane przez:
1. kradzież z włamaniem - uważa się:
a) 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,
b) zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego
zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego
ukrycia,
2. rabunek - uważa się zabór ubezpieczonego mienia:
a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego
zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem
do nieprzytomności lub bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem
ubezpieczonego mienia,
b) 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 ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami
zrabowanymi.
3. wandalizm - za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia, spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w sposób
określony w pkt. 1 i 2.
4. kradzież zwykła – zabór mienia wymienionego w przedmiocie ubezpieczenia na skutek
kradzieży nie spełniającej znamion opisanych w OWU, SIWZ. Limit: 10.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Definicja kradzieży zwykłej w miejscu ubezpieczenia
W ramach niniejszej klauzuli rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko
„kradzieży zwykłej”. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie
pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
W ramach niniejszej Klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem że
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia
szkody spowodowanej kradzieżą.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za :
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego
działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego
pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym
gospodarstwie domowym,
c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli
dla każdego indywidualnego
zdarzenia,
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez
zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.
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Limit

odpowiedzialności: 10.000,00 zł na jedno i wszystkie
ubezpieczenia.
Udział własny: 10% szkody, nie mniej niż 500,00 zł.
Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i wartości pieniężnych

zdarzenia

w

okresie

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiot ubezpieczenia
I. Maszyny, urządzenia, wyposażenie w
tym sprzęt elektroniczny, sprzęt
medyczny
II. Środki obrotowe
III. Gotówka od kradzieży z włamaniem
w lokalu
IV. Gotówka od rabunku w lokalu
V. Mienie pracownicze**)
VI. Mienie osób trzecich**)
VI. Kradzież zwykła
VI. Koszty naprawy zabezpieczeń – limit
dodatkowy

System
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

I ryzyko

100.000,00 zł

I ryzyko

50.000,00 zł

I ryzyko

5.000,00 zł

I
I
I
I

ryzyko
ryzyko
ryzyko
ryzyko

I ryzyko

5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

zł
zł
zł
zł

10.000,00 zł

Franszyza integralna: 200,00 zł, nie dotyczy gotówki, mienia pracowniczego oraz mienia
osób trzecich
Franszyza redukcyjna / udział własny: brak
**) Za mienie pracownicze/osób trzecich (w tym pacjentów) przyjmuje się przedmioty
osobistego użytku pracowników/osób trzecich, które zwyczajowo lub na żądanie pracodawcy
znajdują się w miejscu pracy, z wyłączeniem elektroniki oraz wartości pieniężnych, za które
uważa się gotówkę, krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle i
inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, wyroby z tych metali,
kamienie szlachetne i perły, a także platynę i inne metale z grupy platynowców.
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
Postanowienia dodatkowe:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się:
1

2

Klauzula reprezentantów
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy
umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający
ponosi
odpowiedzialność.
Dla
celów
niniejszej
umowy
za
reprezentantów
Ubezpieczającego uważa się wyłącznie osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną
jednostką
Klauzula lokalizacji
Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy objęte są wszystkie lokalizacje na
terenie Polski, gdzie znajduje się mienie stanowiące własność Ubezpieczonego lub
znajdujące się pod jego kontrolą lub w pieczy oraz wszystkie miejsca, gdzie Ubezpieczony
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3

4

5

6

7

8

9

10

prowadzi działalność w tym również lokalizacje na terenie RP, w których użytkowanie
ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. oraz pod warunkiem, ze adresy tych lokalizacji
zostaną podane do wiadomości ubezpieczyciela w ciągu 60 dni od momentu przyjęcia ich
do użytku.
Klauzula przewłaszczenia mienia
W
przypadku
przewłaszczenia
na
zabezpieczenie
składników
majątkowych
Ubezpieczonego, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na
dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej.
Klauzula odkupienia urządzeń
W przypadku szkody obejmującej urządzenie, którego nie można odkupić ze względu na
zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny
urządzenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, nie więcej jednak niż
suma ubezpieczenia. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja.
Wypłata odszkodowania nie przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie
ubezpieczenia dla danego przedmiotu ubezpieczenia.
Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub
limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki
umowy oraz stawki ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i
stawki są niezmienne w całym okresie ubezpieczenia Postanowienia niniejszej klauzuli nie
mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego.
Klauzula czasu ochrony
Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki,
odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
Klauzula prolongacyjna
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki w terminie przewidzianym w umowie
ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez
ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W sytuacji braku opłaty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć
Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty
składki. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel
może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń
W ramach dodatkowego limitu w wysokości 10.000,00 zł. Na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokryje szkody powstałe w następstwie kradzieży
lub próby kradzieży mienia lub rabunku polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu
urządzeń zabezpieczających, alarmowych, ścian, stropów, zamków, drzwi, żaluzji, rolet,
krat, kas pancernych itp.
Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia
dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub
elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna
wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych.
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach,
istniejące u Ubezpieczonego zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za wystarczające do
udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczony potwierdza
ze spełnia w tym zakresie obowiązujące przepisy prawa. Ubezpieczycielowi przysługuje
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prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka.
W odniesieniu do nowych lokalizacji zabezpieczenia można uznać za wystarczające o ile
nie są gorsze niż w funkcjonujących lokalizacjach.
Klauzula zgłaszania szkód
Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej
wiadomości, chyba że zapisy o.w.u. przewidują dłuższe terminy
Klauzula sądu polubownego
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą
poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny,
właściwym będzie sąd powszechny siedziby Ubezpieczającego.

Szkodowość za ostatnie pięć lat: wg załącznika nr 6
3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Zakres
ubezpieczenia:

na bazie wszystkich ryzyk, minimum niżej wymienione ryzyka:
Wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu
ubezpieczenia,
jego
uszkodzeniu
lub
zniszczeniu
wskutek
nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny z
włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, oraz działania
człowieka, ognia, wody, wiatru, huraganu, gradu, mrozu, śniegu,
deszcz, wilgoci pary wodnej itp., spadku lub wzrostu napięcia w sieci
instalacji elektrycznej, wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych
tj. błędów konstrukcyjnych, szkód przepięciowych i pochodnych w
związku z uderzeniem pioruna, poniesione koszty związane z akcja
ratowniczą, uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, zabezpieczeniem
przed szkodą.

Przedmiot i
suma
Przedmiotem ubezpieczenia są komputery
ubezpieczenia:
Przedmiot
System
Typ wartości
ubezpieczenia
ubezpieczenia
1. Stacjonarny sprzęt
Sumy stałe
ks. brutto
komputerowy
2. Koszty odtworzenia
Pierwsze ryzyko
Odtworzeniowa
danych i oprogramowania

L Typ urządzenia
p.
WŁASNOŚĆ – W.SZ.S NR 2 J-BIE
1 Serwer ES Primergy Rx300ss
2 Serwer FUJITSU SIEMENS (RTG)

Suma ubezpieczenia
(z VAT)

Wartość(zł)
początkowa
23.918,10
42.879,82
66.797,92

66.797,92 zł
100.000,00 zł

Rok produkcji

2010
2010

RAZEM :
Udział własny: 5% należnego odszkodowania min 300,00 zł
Franszyza integralna – brak, Franszyza redukcyjna - brak
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
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Postanowienia dodatkowe:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się:
1

2

3

4

5

6

Klauzula reprezentantów
Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody powstałe w wyniku
umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania
odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, przy czym za winę osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną należy rozumieć winę
dyrektora lub jego zastępców
Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego
Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
ogólnych warunków ubezpieczenia, że UBEZPIECZYCIEL zrzeka się przysługującego
mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z
tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu w przypadku gdy sprawcą szkody jest
pracownik Ubezpieczonego wykonujący pracę w ramach stosunku pracy ( art. 22 kp),
zatrudniony na podstawie pisemnej umowy o pracę. Niniejsza klauzula nie dotyczy
szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.
Klauzula wartości księgowej brutto
Ustala się,, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego do ubezpieczenia
odpowiada jego wartości księgowej brutto.
Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową
sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących
przeszacowań.
Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu elektronicznego nie starszego niż 7 lat
licząc od daty jego produkcji .
Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte
w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej .
Klauzula przewłaszczenia mienia
W
przypadku
przewłaszczenia
na
zabezpieczenie
składników
majątkowych
Ubezpieczonego, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na
dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej. Ubezpieczający
zobowiązany jest w terminie do 30 dni od dnia zajścia zmian powiadomić
Ubezpieczyciela o dokonaniu przewłaszczenia.
Postanowienia klauzuli dotyczą instytucji finansujących lub banków.
Klauzula braku części zamiennych
W sytuacji, kiedy uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów podzespołu, który wchodzi w
skład urządzenia objętego umową ubezpieczenia a jego samodzielny zakup nie jest
możliwy, Ubezpieczyciel pokryje koszt zakupu całego podzespołu. Limit: 10.000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do kosztów
dodatkowych wynikłych z braku części zamiennych. Wypłata odszkodowania nie
przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego
przedmiotu ubezpieczenia
Klauzula odkupienia urządzeń
W przypadku szkody obejmującej urządzenie, którego nie można odkupić ze względu na
zakończenie jego produkcji, odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny
urządzenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, nie więcej jednak niż
suma ubezpieczenia. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja.
Wypłata odszkodowania nie przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie
ubezpieczenia dla danego przedmiotu ubezpieczenia
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9

10

11
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Klauzula wynagrodzenia ekspertów
Ubezpieczyciel pokrywa w ramach odszkodowania (limit ponad sumę ubezpieczenia)
poniesione przez Ubezpieczającego, nie odbiegające od cen rynkowych koszty
ekspertów zewnętrznych, rzeczoznawców, których zatrudnienie było konieczne w celu
likwidacji szkody, za którą Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie.
Powyższe koszty pokrywane są do wysokości limitu 10.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia(dotyczy to również kosztów przygotowania
dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody).
Klauzula tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji
sprzętu
Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody
z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny
technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo
magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin
„tymczasowo” rozumie się okres nieprzekraczający 6 m-cy. Ubezpieczający
zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić
ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu
magazynowania, jeżeli jest ono inne niż było to określone w polisie. Zaniechanie tego
obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na
podstawie niniejszej klauzuli.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach
handlowych lub najmu.
Limit: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula rozliczenia składki
Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności
związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za
każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli
automatycznego pokrycia i aktualizacji sumy ubezpieczenia.
W odniesieniu do sprzętu medycznego ubezpieczający ma prawo do jednokrotnego
uzupełnienia limitu odpowiedzialności na zasadach określonych powyżej dla dopłaty
składki. Każde kolejne uzupełnienie limitu będzie realizowane wg. indywidualnych
negocjacji.
Klauzula warunków i taryf
Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć
będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej.
Warunki i stawki są niezmienne w całym okresie ubezpieczenia.
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych
w art. 816 kc z zachowaniem postanowień klauzuli rozliczenia składki.
Klauzula czasu ochrony
Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki,
odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
Klauzula prolongacyjna
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie
przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania)
umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą
do odstąpienia przez ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest
wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do
zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie,
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ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia
dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub
elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była
dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych.
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych / przeciwkradzieżowych
Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach,
istniejące u Ubezpieczonego zabezpieczenia przeciwpożarowe / przeciwkradzieżowe za
wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.
Ubezpieczony potwierdza, że spełnia w tym zakresie obowiązujące przepisy prawa.
Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka.
W odniesieniu do nowych lokalizacji zabezpieczenia można uznać za wystarczające o ile
spełniają obowiązujące przepisy p.poż. i nie są gorsze niż w funkcjonujących
ubezpieczonych lokalizacjach.
Klauzula sądu polubownego
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą
poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny,
właściwym będzie sąd powszechny siedziby Ubezpieczającego.
Klauzula zgłaszania szkód
Zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej
wiadomości, chyba że zapisy o.w.u. przewidują dłuższe terminy
Klauzula
IT
dotycząca
odpowiedzialności
za
szkody
w
danych,
oprogramowaniu i programach komputerowych
W ramach niniejszej polisy ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które
rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. Ochroną objęta jest
także utrata bądź uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio spowodowane
fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
a) Szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub
uszkodzenia, w szczególności za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych,
oprogramowaniu, lub programach komputerowych, spowodowane zniszczeniem,
uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury.
b) Wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych
w pkt. „a”
c) Utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności,
zasięgu użytkowania lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów
komputerowych, oraz wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z
powodu szkód określonych w pkt. „a” .

Szkodowość za ostatnie pięć lat została podana w załączniku nr 6.
4. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
4.A.
Obowiązkowe
ubezpieczenie
wykonującego działalność leczniczą

odpowiedzialności

cywilnej

podmiotu

Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność
leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, będące następstwem udzielania

43

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZP/38/382-4/14
świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń
zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Zakres ubezpieczenia:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.
U. 2011 nr 293 poz. 1729)
Suma gwarancyjna:
Równowartość w złotych kwoty 100 000 euro na jedno zdarzenie i 500 000 euro na wszystkie
zdarzenia.
4.B. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego za
szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z
wykonywaniem działalności leczniczej.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Ubezpieczonego za szkody wyrządzone
osobom trzecim, przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego obejmuje
szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w zakresie:
- nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu
leczniczego, lub
- szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzoną przez Zamawiającego apteką
zakładową

Warunkiem odpowiedzialności jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia
(niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego
tytułu przed upływem terminu przedawnienia.
Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w
odniesieniu do szkód osobowych obejmuje straty, które poszkodowany poniósł (damnum
emergens), korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum
cessans) oraz obowiązek zapłaty zadośćuczynienia o ile wynika on ze szkody osobowej
definiowanej jako szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych - spowodowane rażącym niedbalstwem ubezpieczającego lub osób, za które
ponosi odpowiedzialność.
Suma gwarancyjna: 100.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa m.in. obejmuje:
1. szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, ani osobami
świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które
Zamawiający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a
w szczególności wolontariusze, studenci i uczniowie odbywający praktyki zawodowe lub
praktyczną naukę zawodu.
2. OC z tytułu prowadzenia apteki wewnątrzszpitalnej,
3. szkody spowodowane wadą dostarczanych towarów (środków i materiałów medycznych),
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Powyższe określenie zakresu służy sprecyzowaniu szkód objętych ochroną, nie służy
natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń wymienionych powyżej.
W zakresie (klauzul i rozszerzeń) wymienionych powyżej, dla których nie zostały ustalone
podlimity sumy gwarancyjnej, przyjmuje się że ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy
gwarancyjnej.
Franszyza integralna: 200,00 zł,
Franszyza redukcyjna: brak
Udział własny: nie występuje.
4.C. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
przez Szpital działalności i z tytułu posiadanego mienia.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z
prowadzeniem przez Zamawiającego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub
posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności, będące następstwem
czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC delikt) lub
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt)
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód osobowych związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych
objętych zakresem obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu
leczniczego.
Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w
odniesieniu do szkód rzeczowych obejmuje straty, które poszkodowany poniósł (damnum
emergens) oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum
cessans). W odniesieniu do szkód na osobie ochroną objęty jest również obowiązek zapłaty
zadośćuczynienia.
Zakres czasowy odpowiedzialności Wykonawcy:
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zajścia wypadku
ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed
upływem terminu przedawnienia (trigger loss occurrence).
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie
rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
Szkoda na osobie – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie
doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Szkoda rzeczowa – szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie
nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
Suma gwarancyjna: 400.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczenia obejmuje także:
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1. szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczającego/ubezpieczonego
czynności o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności
związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia-odpowiedzialność deliktowa,
2. rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za
następstwa wypadków przy pracy.
3. szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z
udzieleniem świadczeń zdrowotnych oraz szkody w mieniu osób trzecich
przebywających na terenie Zamawiającego. Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej
50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
4. szkody osób trzecich powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w ramach sumy
gwarancyjnej,
5. szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego, ani
osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które
Zamawiający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego
strony, a w szczególności wolontariusze, studenci i uczniowie odbywający praktyki
zawodowe lub praktyczną naukę zawodu,
6. szkody będące wynikiem działania podwykonawców, w tym osoby zatrudnione w
oparciu o umowy inne niż umowa o pracę, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do
regresu ( w tym lekarze i pielęgniarki zatrudnione na podstawie umów innych niż
umowa o pracę)
7. szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których Zamawiający
korzysta na podstawie umowy najmu, użyczenia, leasingu, dzierżawy.
8. szkody związane z wynajmem pomieszczeń.
9. szkody powstałe wskutek zatruć pokarmowych w tym związane z przygotowaniem
posiłków (zarażeniem salmonellą, czerwonką i innymi zakażeniami pokarmowymi),
10. szkody związane z przygotowywaniem ( wytwarzaniem) posiłków z rozszerzeniem
zakresu odpowiedzialności za produkt o posiłki wytwarzane i dostarczane przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dla podmiotów zewnętrznych.
11. szkody wynikłe z zanieczyszczenia środowiska, wody lub gruntu wskutek zdarzeń
nagłych i nieprzewidzianych (OC za szkody środowiskowe) z podlimitem
odpowiedzialności 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
12. szkody powstałe w pojazdach mechanicznych stanowiących własność osób
zatrudnionych z podlimitem odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia - z wyłączeniem utraty pojazdu i jego wyposażenia.
13. szkody wyrządzone w skutek przeniesienia choroby zakaźnej
Powyższe określenie zakresu służy sprecyzowaniu szkód objętych ochroną, nie służy
natomiast do ograniczenia ochrony jedynie do zdarzeń wymienionych powyżej.
W zakresie (klauzul i rozszerzeń) wymienionych powyżej, dla których nie zostały ustalone
podlimity sumy gwarancyjnej, przyjmuje się że ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy
gwarancyjnej.
Franszyza integralna: 200,00 zł,
Franszyza redukcyjna w OC pracodawcy - wysokość świadczenia wypłaconego
poszkodowanym pracownikom na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o
ubezpieczeniu społecznym z tytułu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
(Dz.U. z dnia 28 listopada 2002r.)
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Szkodowość została podana w załączniku nr 6
Postanowienia dodatkowe do OC dot. pkt. 4B i 4C.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się:
1

2

3

4

Klauzula czasu ochrony
Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki,
odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia
Klauzula prolongacyjna
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie
przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy,
ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do
odstąpienia przez ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest
wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do
zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie,
ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia
dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub
elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna
wystarczająca do wykonania operacji ilość środków płatniczych.
Klauzula płatności rat
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z
kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat;
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Załącznik nr 6
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1. Informacje podstawowe:
a) Pełna nazwa:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
b) Dokładny adres siedziby
Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
c) Lokalizacje:
44-330 Jastrzębie-Zdrój, Aleja Jana Pała II 7;
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Krasickiego 21.
d) Oddziały szpitalne: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Rehabilitacji, Neurochirurgii,
Chirurgiczny Ogólny, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Pododdział Chirurgii UrazowoOrtopedycznej dla Dzieci, Położniczo-Ginekologiczny, Otolaryngologii z Pododdziałem
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Urologii, Gastrologiczno-Wewnętrzny, Kardiologiczno Wewnętrzny, Nefrologiczno-Wewnętrzny, Stacja Dializ, Okulistyki, Pododdział Okulistyki
Dziecięcej, Neurologii, Udarowy, Intensywna Terapia Dziecięca i Pododdział Patologii
Noworodka i Niemowlęcia, Neonatologiczny, Pediatryczny, Rehabilitacji Neurologicznej
e) Zakłady: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.
f) Pozostałe komórki medyczne: Blok operacyjny, Izba Przyjęć, Prosektorium, Poradnie
Specjalistyczne Przyszpitalne, Pracownie Specjalistyczne, Apteka Szpitalna, Zakład
Diagnostyki Obrazowej, Centralna Sterylizacja, Ambulatorium ogólne.
g) Liczba łóżek: 574 plus 8 stanowisk stacji dializ
h) Deklarowana liczba łóżek do kontraktu z NFZ: 597
i) wysokość obrotu z działalności leczniczej w 2013: 81 264 382,61 PLN
j) wysokość obrotu z działalności leczniczej w 2013 – stacjonarne świadczenia
zdrowotne: 60 416 859,47
k) wysokość obrotu z działalności leczniczej w 2013 – ambulatoryjne świadczenia
zdrowotne: 6 576 507,20
l) łączna liczba pacjentów w 2013 r: 128 562
m) łączna liczba pacjentów w 2013 r w lecznictwie stacjonarnym: 32 732
n) łączna liczba pacjentów w 2013 r w lecznictwie ambulatoryjnym: 95 830
o) W Szpitalu nie są wykonywane zabiegi chirurgii plastycznej.
p) W Szpitalu nie są prowadzone eksperymentalne metody leczenia.
q) W Szpitalu funkcjonuje centralna sterylizatornia.
r) Szpital posiada aptekę szpitalną (działająca na potrzeby szpitala).
s) Szpital zleca badania i konsultacja medyczne podwykonawcom poza lokalizacją
Szpitala.
t) Utrzymaniem czystości na terenie Szpitala przez podmiot zewnętrzny, zgodnie z
przyjętymi procedurami.
u) Szpital we własnym zakresie zapewnia wyżywienie pacjentom: kuchnia szpitalna;
dodatkowo kuchnia wytwarza i dostarcza żywność dla podmiotów zewnętrznych
v) Parking przyszpitalny – niestrzeżony, płatny – częściowo ogrodzony. Wjazdy i
wyjazdy zabezpieczone szlabanami, które otwierają się i zamykają się automatycznie.
w) Na terenie Szpitala funkcjonuje bar prowadzony przez podmiot zewnętrzny.
x) Szpital wytwarza i dostarcza posiłki dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju ul. Kościuszki 14.

48

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZP/38/382-4/14
2. Informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i konstrukcji budynków:
Lokalizacja 1

Adres

Rodzaj zabezpieczeń
Zabezpieczenia ppoż – rodzaj

Lokalizacja 2

Lokalizacja 3

Lokalizacja 4

Al. Jana P II 7
bud. Szpitala
Łóżkowy,
zabiegowy,
cz. niska

Al. Jana P II 7
bud. pomocnicze.
kuchni, pralni,
warsztatów,
anatomii,
portierni,
st.
transformatorowa

Krasickiego
21.
bud. Szpitala
łóżkowy I,
łóżkowy II,
przewiązka.

Krasickiego
21.
budynki
gospodarcze:
- bud. pralni,
kuchni,
- bud.
agregatowni,
- bud. portierni,
- bud. działu
technicznego

Monitoring
pożarowy

nie

nie

nie

nie

nie

--

nie

tak
tak
tak

tak
tak
tak

nie

nie

nie

nie

Nie

nie

3,5km/4min

3,5 km/4 min

Nie

nie

0,3 km

0,1 km

Stałe urządzenia gaśnicze –
nie
nie
tryskaczowe
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe
--lub proszkowe
Gaśnice
tak
tak
Hydranty zewn. i wewnętrzne
tak
tak
Detektory dymów
tak
nie
Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe
wywołujące alarm w miejscu
tak
nie
oddalonym od chronionego obiektu
Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe
wywołujące alarm w miejscu
tak
nie
chronionego obiektu
Czy posiadają Państwo zakładową
Nie
Nie
straż pożarną?
Odległość od najbliższej jednostki
Państwowej Straży Pożarnej (w km)
1,5km/2min
1,5km/2min
oraz orientacyjny czas dojazdu (w
min.)
Czy na terenie obiektów lub w
sąsiedztwie wystąpiła kiedykolwiek
Nie
Nie
powódź
Odległość budynków od najbliższej
0,2 km
0,3 km
rzeki lub zbiornika wodnego
Dwa podziemne zbiorniki wody pitnej o łącznej pojemności 300 m3 , obiekty
zbiornikach
Wysokość nad lustrem wody (rzeki,
Nie dotyczy
Nie dotyczy
zbiornika wodnego)
Czy nieruchomości są narażone na
bezpośrednie ryzyka związane z
lądowisko
lądowisko
najbliższym sąsiedztwem? Jeżeli tak
proszę podać szczegóły.
Inne zabezpieczenia zmniejszające
Podziemny
Podziemny
ryzyko
zbiornik wody
zbiornik wody
p.poż.
poż.
Konstrukcja ścian budynków
Żelbetowa,
Żelbetowa,
(beton/żelbet/cegła/blacha
szkieletowa
szkieletowa
stalowa/panele
wypełniona cegłą wypełniona cegłą
stalowe/drewno/inne (jakie?))

położone 5 m nad lustrem wody w

Nie dotyczy

nie

Podziemny
zbiornik wody
p.poż.
Żelbetowa,
szkieletowa
wypełniona
cegłą

Nie dotyczy

nie

Podziemny
zbiornik wody
p.poż.
Fundamenty
żelbetowe,
konstrukcja
żelbetowa
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Konstrukcja stropu
(beton/żelbet/panele
podwieszane/drewno)
Konstrukcja nośna dachu
(dźwigary stalowe/dźwigary
drewniane)
Ogrzewanie budynków
(miejskie/własna kotłownia; czym
opalana?)
Instalacje w budynkach/media
(elektryczna/gazowa/wodociągowa)

beton/Akerman

beton/Akerman

beton/Akerman

dźwigary
betonowe

dźwigary
betonowe

Dźwigary
betonowe

Pompy ciepła

miejskie

miejskie

wypełniona
cegłą
podciągi
żelbetowe,
płyty Akerman
stropodach z
płyt
korytkowych
miejskie

Elektryczna,
Instalacja
Elektryczna,
wodociągowa –
elektryczna,
wodociągowa
gazowa w bud.
wodociągowa
Kuchni.
miejsca ubezpieczenia nie zostały dotknięte powodzią i zalaniami w
związku z powodzią od 1997r. włącznie do dnia dzisiejszego.

Elektryczna,
wodociągowa

Uwagi, sugestie

3. Informacje dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych:
Lokalizacja 1
Adres
Rodzaj / charakter obiektu

Alarm z sygnałem lokalnym

Lokalizacja 2

Lokalizacja 3

Lokalizacja 4
ul.
Krasickiego
21
budynki
gospodarcze:
- bud. pralni,
kuchni,
- bud.
agregatowni,
- bud.
portierni,
- bud. działu
technicznego

Al. Jana P II
7
bud. Szpitala
Łóżkowy,
zabiegowy,
cz. niska

Al. Jana P II
7
bud.
pomocnicze.
kuchni, pralni,
warsztatów,
anatomii,
portierni,
st.
Transformatoro
wa, apteka

Krasickiego
21.
bud. Szpitala
łóżkowy I,
łóżkowy II,
przewiązka.

w
pomieszczeniu
kasy i
serwerowni

W
pomieszczeniu
anatomii i
apteki

brak

brak

brak

brak

brak

brak

brak
tak
częściowo
nie
stały
monitoring
kamerami
wybranych
części
korytarzy szp.

brak
nie
nie
nie

brak
nie
częściowo
tak

brak
brak
częściowe
tak

czujki ruchu
Apteka,
Anatomia

brak

brak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

System wywołujący alarm w
jednostce policji lub agencji
ochrony mienia
Stały dozór
Dozór pośredni
Oświetlenie całej posesji
Ogrodzenie całej posesji

Inne systemy (art. monitoringu
– kamery, czujki ruchu):

Czy drzwi są zamykane na co
najmniej 2 zamki
wielozastawkowe (2 kłódki)?
Czy drzwi zewnętrzne posiadają
zwiększoną odporność na włamanie
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potwierdzone atestem
Prosimy o opis posiadanych
zabezpieczeń okien, drzwi
oszklonych i innych zewnętrznych
otworów szklanych lokalu (kraty
antywłamaniowe, rolety, żaluzje,
szyby o zwiększonej odporności na
przebicie):

Brak zabezpieczeń
okien, drzwi
oszklonych i
innych
zewnętrznych
otworów

w bloku
łóżkowym
szyby w
oknach
bezpieczne

nie

nie

Szafa pancerna

1

-

-

nie

Szafa stalowa

-

-

-

nie

Kaseta stalowa

-

-

-

nie

Inne (jakie)........

-

-

-

nie

-

-

nie

-

-

Ilość i rodzaj schowków

Zabezpieczenie pomieszczeń
kasowych
(okna, drzwi)

Inne zabezpieczenia środków
pieniężnych

Opis konwojowania środków
pieniężnych
(np.: trasa transportu, sposób)

Drzwi
antywłamanio
we
metalowe,
Okno kasy
posiada kraty,
Okienko
kasowe do
dokonywania
wypłat i wpłat
z szyby
pancernej.
Alarm i czujniki
ruchu oraz
monitoring
(kamery-od
wejścia
głównegopunkt
informacji
Szpitala)
Zgodnie z
zarządzeniem
Nr 17/2005 . z
dnia
31.03.2005 r.
§ 5 Dotyczący
transportu
wartości
pieniężnych

Ilość transportów w ciągu
miesiąca

-

Ilość transportów w ciągu roku

nie

-

-

nie

-

-

-

-

-

Sposób konwojowania (własny czy
obcy)
Czy sposób konwojowania zgodny z
warunkami NBP

-

-

-

-

-

Inne zabezpieczenia (jakie)........

-

-

-

-

nie
nie
nie
nie
nie
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4. Informacje dodatkowe
- mienie będące przedmiotem ubezpieczenia we wszystkich ubezpieczanych lokalizacjach jest
zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w
zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
* ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
* ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
*
rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.),
- obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane,
- obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym
przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym
przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono
zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz
jego otoczenia;
b) sprzętu przeciwpożarowego;
c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
d) instalacji gazowej;
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
f) instalacji gazów medycznych;
g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
h) instalacji ciśnieniowych;
i) urządzeń dźwigowych.
- Szpital posiada aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.
- Istnieje procedura przeprowadzania cyklicznych ćwiczeń ze Strażą Pożarną
- badania i pomiary hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu
gaśniczego są aktualne. Skrzynki hydrantów wewnętrznych są uzupełnione.
- rozdzielnie elektryczne posiadają detektory pożaru. W stacji transformatorowej zostaną
wykonane do 30.06.2014 r.
- W bloku łóżkowym, zabiegowym, części niskiej są wydzielone strefy poprzez zabudowane
drzwi przeciwpożarowe odpowiedniej odporności ogniowej.
- Zamawiający w zawartych umowach wymaga od wykonawców posiadania polisy OC.
5. Szkodowość wg zaświadczenia towarzystwa ubezpieczeń:
SZKODY MAJĄTKOWE Wypłacone
Rok
Grupa

kwota wypłaty

2007

26 Kradzież i rabunek - mienie j.g.

1.982

2012

K2 Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

2.583

2012

K2 Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

1.956

2012

K2 Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych

1.600
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2013

K2 Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
Razem:

1.824
9.945 PLN

REZERWY NA SZKODY MAJĄTKOWE – BRAK REZERW

SZKODY Z OC WYPŁACONE:
Rok
Rok
Nr szkody
zgłoszeni
szkody
a
2006
2002
2250136890
2005

2003

2250136887

2005

2004

2250136864

2006

2005

2250137026

2007

2007

3110184990

2007

2007

2250141627

2008

2007

3110195084

2008

2008

2140189558

2010

2010

2140242543

2010

2010

5660033907

2012

2011

5660080899

2013

2013

5660107218

Grupa

szkody
wypłacone

54 OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
54 OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
54 OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
54 OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
54 OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
54 OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
54 OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
54 OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
54 OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
S8 OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej
S8 OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej
S8 OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej
Razem

10 000
300 000
28 483
9 500
57 181
1 982
1 697
598
1 216
2 500
3 000
10 000
426.157

REZERWY NA SZKODY Z OC
Rok
szkody

Nr szkody

Grupa

2004

2250135976

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

Kwota
rezerwy
10 000

2007

3110184990

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

33 600

2010
2008

5660038963

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

5660045629

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

2009

5660069910

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

150 000

2009
2012

5660093286
5660120951

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej
P7 OC podmiotu leczniczego

100 000
20 000

2011

5660121429

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej
Razem

250 000
764 905

100 000
101 305
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UWAGA do szkody nr 5660121429 z rezerwa na 250.000 PLN została przez TU
wydana odmowa
ODMOWY WYPŁAT - SZKODY Z OC
Data
szkody

Nr szkody

Grupa

S. rez. na
odszk.
(stan)

L. szk.
odmów.
(stan)

Wartość odm.
(stan)

2008-10-30

2140189558

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

0

2010-05-17

2140242543

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

0

2012-09-05

2140609494

P0 OC klienta korporacyjnego

0

1

2005-12-06

2210145008

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

65 000

0

2004-11-18

2250133594

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

1

100000

2004-10-18

2250136849

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

1

60000

2004-10-18

2250136849

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

60 000

0

2004-09-10

2250136864

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

30 482

0

2003-11-12

2250136887

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

50 000

0

2002-11-04

2250136890

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

10 000

0

2003-03-05

2250136951

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

1

2005-05-03

2250137026

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

10 000

0

2003-04-17

2250137028

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

100 000

0

2002-05-13

2250137319

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

7 200

0

2006-06-14

2250140009

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

10 000

0

2005-10-17

3110159773

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

20 000

0

2006-06-14

3110161151

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

1

30000

2005-12-06

3110175556

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

1

65000

2004-09-14

3110178913

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

1

20000

2004-05-20

3110189363

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

1

20000

2006-02-11

3110192530

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

1

10000

2006-02-11

3110192530

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

1

10000

2007-09-28

3110195084

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

2007-09-28

3110195084

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

5 000

0

2005-09-19

3110222097

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

1

5000

2013-05-04

3110604333

P0 OC klienta korporacyjnego

0

1

5000

2013-05-04

3110604333

P0 OC klienta korporacyjnego

0

1

5000

2266,57

10000
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2013-05-04

3110604333

P0 OC klienta korporacyjnego

0

1

5000

2013-05-04

3110604333

P0 OC klienta korporacyjnego

5 000

0

2005-11-22

5660010388

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

1

15000

2009-05-19

5660021703

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

1

15000

2010-10-03

5660034922

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

1

5000

2011-03-05

5660040596

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

1

5000

2010-12-06

5660053994

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

100 000

0

2012-01-11

5660062664

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

1

25000

2011-09-04

5660062671

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

1

5000

2011-10-01

5660063282

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

1

40000

2011-09-04

5660064775

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

0

2011-03-07

5660069351

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

1

15000

2012-05-10

5660074501

P7 OC podmiotu leczniczego

0

1

50000

2011-09-30

5660080899

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

0

2009-05-11

5660086908

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

1

50000

2010-10-12

5660093416

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

1

40000

2010-05-19

5660099903

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

1

25000

2012-09-12

5660101599

P7 OC podmiotu leczniczego

0

1

50000

2012-09-23

5660101736

P7 OC podmiotu leczniczego

0

1

7000

2010-05-19

5660102447

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

1

50000

2011-05-24

5660103475

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

1

15000

2013-05-12

5660107218

P7 OC podmiotu leczniczego

50 000

0

2012-08-12

5660107221

P7 OC podmiotu leczniczego

0

1

5000

2012-06-05

5660107222

P7 OC podmiotu leczniczego

0

1

15000

2012-01-01

5660111084

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

1

7000

2012-01-01

5660111146

S8 OC świadczeniodawcy opieki zdrowotnej

0

0

2008-01-29

5660111550

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

1

2010-09-23

5660115159

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

5 000

0

2008-01-29

5660118010

54 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia

0

0

527 682

34

10000

796267
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Załącznik nr 7
__________________________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców*

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym na
„Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” DZP/38/382-4/2014 składam:

Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
Będąc należycie upoważnionym do reprezentowania podmiotu składającego zobowiązanie
oraz działając na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) oświadczamy,
iż zobowiązujemy się do oddania wykonawcy tj. ............................................................
..........................................................................................................................
(nazwa wykonawcy)
do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów będzie wykonane w następujący sposób:
……………………................................................................................................................
..................................................................................................................................
(opisać sposób udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia np. jako
podwykonawca, doradca itp.)
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: „Ubezpieczenie mienia oraz
odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w JastrzębiuZdroju”- DZP/38/382-4/2014r.

…………………………………………………………………
Podpis osoby(osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 8a
- przykładowy wzór pełnomocnictwa dla Spółki Cywilnej–

__________________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców*

Pełnomocnictwo
My niżej podpisani ……………………………..………….……, …….………………….……….……, ……..........................…,
imię i nazwisko wspólnika nr 1,

imię i nazwisko wspólnika nr 2,

imię i nazwisko wspólnika nr 3*,

wspólnicy spółki cywilnej
………………………………..…………………………..……………...…………..

pełna nazwa spółki cywilnej

z siedzibą w …………………………………. przy ul. …………………………… ustanawiamy pełnomocnika w rozumieniu
art.

23

ust

2

ustawy

Prawo

poz.907 z późn. zm.) w osobie

zamówień

publicznych

(tekst

jednolity

Dz.

U.

z

2013

r.

…………….………………………..………………………………….…………….……..………………,

i udzielamy pełnomocnictwa do:
a) ** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
„Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju”- DZP/38/382-4/2014 prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, a także do zawarcia umowy o
realizację tego zamówienia publicznego.
b)** reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą
„Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju”- DZP/38/382-4/2014 prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Podpisy:
…..………….…………………………………………….
(podpis wspólnika nr 1)
..…………….………………………………………...
(podpis wspólnika nr 2)
…..……………….…………………………………...
(podpis wspólnika nr 3*)

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2014 r.
*

**

w przypadku gdy ofertę składa Spółka cywilna 3 wspólników. W przypadku gdy ofertę składa
Spółka cywilna więcej niż 3 wspólników należy dopisać pozostałych wspólników
należy wybrać właściwą opcję
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Załącznik nr 8b
- przykładowy wzór pełnomocnictwa dla Konsorcjum–

__________________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców*

Pełnomocnictwo
1. …………………………..…..…………. z siedzibą w ……………………..……, przy ul. ………………………………………...,
/wpisać nazwę firmy nr 1/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:
1. …………………………………………………………………….……..
2. …………………………………………………………………….…….

2. ………………………….………………. z siedzibą w …………………….……, przy ul. ……………………………………………..,
/wpisać nazwę firmy nr 2/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:
1)
2)

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

3*. ………………….……………. z siedzibą w ………………………………..…, przy ul. ………………………………..………..,
/wpisać nazwę firmy nr 3/

reprezentowana przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań:
1)
2)

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

zwani łącznie Wykonawcą, ubiegający się wspólnie o udzielenie wskazanego niżej zamówienia
publicznego i wyrażający niniejszym zgodę na wspólne poniesienie związanej z tym solidarnej
odpowiedzialności na podstawie art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) ustanawiamy

……………………………………………………..…...….……..…………………………………………...
…………..…………………………………………………………………………….……………………….
/wpisać nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby którą ustanawia się pełnomocnikiem/

pełnomocnikiem w rozumieniu art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, i udzielamy
pełnomocnictwa do:
a) ** reprezentowania Wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”- DZP/38/382-4/2014
prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital
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Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, a także do zawarcia umowy o realizację tego zamówienia
publicznego.
b) ** reprezentowania Wykonawcy, jak również każdej z w/w firmy z osobna, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”- DZP/38/382-4/2014
prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

1. Za …………………………………………………………………..………
/wpisać nazwę firmy nr 1/

…………………………………………………………………………….……
( pieczątka i podpis osoby / osób uprawnionych)

2. Za …………………………………………………………………..………
/wpisać nazwę firmy nr 2/

…………………………………………………………………………….……
( pieczątka i podpis osoby / osób uprawnionych)

3. Za …………………………………………………………………..………
/wpisać nazwę firmy nr 2/

…………………………………………………………………………….……
( pieczątka i podpis osoby / osób uprawnionych)

Miejscowość, ................................, dnia ................ 2014 r.

*

**

w przypadku gdy ofertę składa Konsorcjum złożone z 3 firm. Gdy ofertę składa Konsorcjum więcej
niż 3 firm należy dopisać pozostałe firmy.
należy wybrać właściwą opcję
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Załącznik nr 9
UMOWA

– Nr

/2014 r.(PROJEKT)

zawarta w dniu ………………. w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7, zarejestrowanym
w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000048508, nr NIP: 633-10-45-778
reprezentowanym przez :
- ………………………………………….
zwanym dalej „Ubezpieczającym”
a firmą: …………………………..…………………………..…………………………..…………………………………….…..
wpisaną do KRS pod nr………………………….. w …………………………………………….
mającą siedzibę: . …………………………..…………………………..…………………………..…………………………..
NIP: …………………………, REGON: …………………………….
zwaną dalej Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez :
1…………………………..…………………………..…………………………..
2……………………………………………………………………………………..
przy udziale konsorcjum brokerów EIB SA, ul. Jęczmienna 21, 87-100 Toruń, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000050455 oraz PWS Konstanta SA
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000073190.
Niniejszą umowę zawiera się na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego – którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość
kwoty 207 000 EURO – prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod numerem
DZP/38/382-4/14 ogłoszonego w BZP na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień
Publicznych nr .................................... .
§1
1. Niniejsza umowa określa warunki na jakich zawierane i wykonywane będą ubezpieczenia
dla ryzyk związanych z posiadaniem i użytkowaniem mienia oraz ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności przez
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Szczegółowy zakres ubezpieczenia poszczególnych ryzyk będących przedmiotem niniejszej
umowy opisany jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu zamówienia
i obejmuje:

-

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,

-

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego,

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Obowiązkowe ubezpieczenie
działalność leczniczą,

odpowiedzialności

cywilnej

podmiotu

wykonującego

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital
działalności i z tytułu posiadanego mienia.
3. Integralną częścią niniejszej umowy są:
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-

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ),
Oferta Ubezpieczyciela z dnia………………....
Polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia,

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które mają zastosowanie do poszczególnych
ubezpieczeń w ramach przedmiotowej Umowy,
4. W razie wątpliwości odnośnie zapisów umowy stosuje się zapisy umowy, które są
korzystniejsze dla Ubezpieczonego.
§2
Termin obowiązywania
Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

§3
Warunki płatności
W niniejszej Umowie mają zastosowanie stawki i składki ubezpieczeniowe przedstawione
w toku postępowania przetargowego nr DZP/38/382-4/14 w ofercie Ubezpieczyciela, z
dnia .......................
Całkowita
wartość
zamówienia
podstawowego
nie
może
przekroczyć
kwoty................................zł (słownie:.................................................).
Składka płatna będzie w 6 ratach zgodnie z poniższym harmonogramem:
I rata – do dnia 30.04.2014
II rata – do dnia 30.06.2014
III rata – do dnia 31.08.2014
IV rata – do dnia 31.10.2014
V rata – do dnia 31.12.2014
VI rata – do dnia 28.02.2015
Należność będzie przekazywana na konto Ubezpieczyciela w Banku
............................................................. nr rachunku ……………….……………………………….
Za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego
Ubezpieczonego.
Wartość przedmiotu zamówienia określona w ust. 3 może ulec zmianie w trakcie realizacji
zamówienia na skutek zmian wartości majątku przyjętego do ubezpieczenia i
wyszczególnionego w opisie przedmiotu zamówienia wynikających ze zwiększenia lub
zmniejszenia stanu poszczególnych składników majątku w trakcie realizacji zamówienia.
Wartości majątku będą aktualizowane zgodnie z zapisami Klauzuli automatycznego
pokrycia;

§4
W razie wystąpienia 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. W takim przypadku Ubezpieczyciel może żądać wyłącznie opłacenia składki
za okres udzielonej Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej.
§5
1. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od
daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.
2. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia
odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe,
świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu
należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną
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część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust. 1.
3. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do bieżącego raportowania zgłoszonych szkód poprzez
wykazanie ich rodzaju i liczby co najmniej raz w miesiącu przekazanie zestawienia
zgłoszonych szkód w wyszczególnieniem ich rodzaju i liczby.
§6
Wierzytelności przysługujące Ubezpieczycielowi z niniejszej umowy nie mogą stanowić
przedmiotu cesji (przelewu) na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§7
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo
Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
3. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Załącznikami do niniejszej umowy są:
- Formularz Oferty - zał. Nr 1
- Opis przedmiotu zamówienia – zał. Nr 2

UBEZPIECZYCIEL:

UBEZPIECZAJĄCY
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Załącznik nr 10
Wykaz usług
wykonanych lub wykonywanych
(w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia)
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Lp.

Odbiorca
(nazwa, adres, telefon)

Przedmiot zamówienia

Wartość zamówienia

Data wykonania
(podać daty: „od dnia ….", „do
dnia ....")

Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w punkcie V 1.1. b) SIWZ. Ze względu na charakter
niniejszego zamówienia w wykazie można zamieścić także usługi, których realizacja jeszcze się nie zakończyła, ale trwała w okresie ostatnich
trzech lat przez okres co najmniej wskazany w punktach specyfikacji - odpowiednio (przed upływem terminu składania ofert). Do wykazu
należy (dla każdej pozycji) załączyć dokument potwierdzający, że
wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
…………………………….., dnia ……………. . 2014 r.
……………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do
reprezentowania wykonawcy)

