Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DZP/38/382-6/16
Załącznik nr 5 do SIWZ
po zmianach z dnia 23.02.2016 r
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
44-330 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ALEJA JANA PAWŁA II 7

W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne
zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń
znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest
szerszy od proponowanego to automatycznie zostają włączone do ochrony
ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z
których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany, nie mają
zastosowania.
Przedmiot ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej obejmuje
Zadanie (część) nr1
1.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risks),
1.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
WARUNKI WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
1.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy: od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 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.
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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.
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.
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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 WSZYSTKICH RYZYK

Zakres
ubezpieczenia:

Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risks” – wszystkie ryzyka za
wyjątkiem wyraźnie wyłączonych; ochrona obejmie w szczególności szkody
wyrządzone przez: zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd
w obsłudze, umyślne spowodowanie szkody lub złą wolę osób trzecich;
kradzież z włamaniem i rabunek; pożar - również bez widocznego płomienia,
eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna,
upadek pojazdu powietrznego, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie;
powódź, zalania (w tym przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń i
instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych wraz z kosztami
naprawy uszkodzonej instalacji, oraz
w tym także przez nieszczelności okienne, drzwiowe, dachowych),
podniesienie się poziomu wody, deszcz nawalny, mróz, wilgoć i płyny innego
rodzaju, huragan, grad, lawinę, napór śniegu lub lodu, trzęsienie
ziemi, osuwania i zapadanie ziemi nie spowodowane działalnością ludzką, huk
ponaddźwiękowy, szkody wodociągowe, upadek drzew, budynków i budowli
na ubezpieczone mienie, dewastacja (wandalizm), szkody związane z akcją
ratowniczą.
Wyłączenia odpowiedzialności nie mogą dotyczyć wyżej wymienionych ryzyk.
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w
związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:
a) prac ziemnych
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane
jest pozwolenie na budowę oraz 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 prac ziemnych i robót budowlanych – do
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limitu 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia a nie
będącym przedmiotem robót – do pełnej sumy ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem
objęte
zostaną
wszystkie
środki
trwałe
i
niskowartościowe
środki
trwałe
będące
w
posiadaniu
Zamawiającego.
Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego
w wartości księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego
środka trwałego podanego w ewidencji środków trwałych, bez względu na
wiek i stopień zużycia technicznego. Dla mienia ubezpieczonego w
wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile
suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto.
Nie dopuszcza się wyłączenia szkód:
1. w ogrodzeniach, bramach wewnętrznych oraz zewnętrznych, mieniu
zlokalizowanym pod ziemią lub w podziemnych kanałach;
2. w aktach, dokumentach – zakres ubezpieczenia obejmuje koszty robocizny
oraz materiałów związanych z odtworzeniem akt oraz dokumentacji – limit
odpowiedzialności 100.000 zł w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.

Przedmiot i
suma
ubezpieczenia:

Ochrona obejmuje również 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 w
wyniku tej akcji lub działań i czynności z nią związanych. Limit
odpowiedzialności 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia),
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich
ryzyk będą objęte wszystkie środki trwałe (bez względu na wiek, stopień
umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) należące do
Zamawiającego tj. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w
Jastrzębiu - Zdroju lub będące w jego posiadaniu, w tym mienie
użyczone (za wyjątkiem sprzętu elektronicznego objętego odrębnym
ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). Przedmiotem
ubezpieczenia jest mienie należące do Ubezpieczonego oraz mienie
powierzone i użytkowane przez osoby trzecie, za które Ubezpieczony ponosi
odpowiedzialność.
Ubezpieczeniem
objęte
będą
środki
obrotowe/
magazynowe, niskocenne składniki majątku, mienie pracownicze oraz mienie
osób trzecich, w tym mienie pacjentów przebywających na terenie szpitala.
Ubezpieczenie obejmuje także oszklenie oraz inne przedmioty stanowiące
wyposażenia bądź elementy stałe budynków i budowli, lokali, a także innych
pomieszczeń użytkowych i nieużytkowych, które stanowią własność
Ubezpieczonego zgodnie z ich przeznaczeniem pod warunkiem ich zgłoszenia
do ubezpieczenia.

Przedmiot ubezpieczenia
Budynki
Budowle
Maszyny, urządzenia,
wyposażenia gr.3-6,gr.8

System
ubezpieczenia
Sumy stałe
Sumy stałe

ks. brutto
ks. brutto

Sumy stałe

ks. brutto

Typ wartości

Suma
ubezpieczenia
70.777.772,33 zł
3.289.115,19 zł
46.270,894,10 zł
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śr.trw.wyposażenia gr.3-6,gr.8
śr.trw.
Środki obrotowe
Mienie osób trzecich –wg
wykazu(użyczone)
Mienie niskocenne
Inwestycje w toku
Mienie pracownicze

Sumy stałe

Koszt zakupu,
wytworzenia

Sumy stałe

ks. brutto

I ryzyko

wart.
ewidencyjna
wart.
ewidencyjna
wart.
rzeczywista
wart.
rzeczywista
wart. nominalna

I ryzyko
I ryzyko

Mienie osób trzecich
(pacjentów)

I ryzyko

Gotówka

I ryzyko

1.696.438,21 zł
7.506.510,31 zł
5.035.942,11 zł
377.895,36 zł
20.000,00 zł
50.000,00 zł
20.000,00 zł

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza 400,00 zł (franszyza
integralna) z wyłączeniem mienia pracowniczego, mienia osób trzecich i gotówki.
Franszyza redukcyjna / udział własny: brak
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT/ odszkodowanie płatne w kwocie brutto z VAT.
Ubezpieczeniu nie podlegają transformatory w wieku powyżej 45 lat
Mienie Użyczone/ Wykaz sprzętu elektronicznego

Wartość
Lp.

Typ urządzenia

Początkowa (PLN)

Rok produkcji

UMOWA UŻYCZENIA – URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ
I - SPRZĘT ELEKTRONICZNY PRZENOŚNY
1.
Aparat do diatermii elektrochirurgicznej z
przystawką
2.
System wizualizacji dla mikroskopu operacyjnego
3.
Respirator-wentylator do intensywnej terapii
- szt. 2
4.
Kardiotokograf – monitor tętna płodu
5.
Kardiomonitor przyłóżkowy
- szt. 3
6.
Laparo-choledocho-fiberoskop
7.
Detektor tętna płodu
8.
Monitor funkcji życiowej - kardiomonitor
9.
Aparat do podaży tlenku azotu
10. Echokardiograf przenośny VIVID
11. Resektoskop z oprzyrządowaniem
12. Fibroskop przenośny
13. Elektrokardiograf AsCard
14. Aparat RTG przyłóżkowy, przewoźny
15. Kardiotokograf
16. Kardiomonitory
- szt. 3
17. Wózek transportowo-kapielowy
18. Aparat do znieczulania ogólnego pacjentów
19. Wiertarka laryngologiczna z osprzętem

76.543,84

2006

49.424,03
109.597,96

2006
2005

24.075,00
99.903,36

2004
2003

53.094,34
2.782,00
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

2002
2005
2007
2007
2008
2010
2011
2011
2011
2012
2012

10.000,00
109.987,20
49.781,43

2013
2013
2013
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20.

Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem
109.976,40
anestetycznym i monitorem
21. Zestaw aparatów okulistycznych:
37.000,00
- komp. tonometr bezkontaktowy CT 800
- stolik elektryczny MDT MD-1
- wyświetlacz optotypów LCD, Frey CP 200 – szt.2
- wiertarka okuliist. KATENA K2-4900 – szt.2
22. Pompy infuzyjne strzykawkowe Perfusor Space
14.536,80
szt.4
RAZEM:
1.333.970,43
II - SPRZĘT ELEKTRONICZNY STACJONARNY
1.
Fotel do masażu FRIEND
4.942,43
2.
Łóżka do intensywnej terapii
147.160,58
3.
Stacja centralnego monitorowania
77.653,98
kardiologicznego – 4stan.
4.
Centralka pielęgniarska + monitory funkcji
119.999,35
życiowych - szt.2
5.
Aparatd o hemodializy
98.440,00
- szt.2
6.
Autorefraktokeratometr
23.890,00
7.
Videogastroskop EG-290 Kp
62.000,01
8.
Aparat do leczenia nerkozastępczego PRISMAFLEX
59.706,00
9.
Respirator stacjonarny EWITA XL
89.999,84
10. Kardiomonitory stacjon.-przenośne (szt.2) z
34.985,74
centralą intensywnego nadzoru medycznego
11. Głowica prezentacji B12MHZ do aparatu USG
8.560,00
ECHOFTAL
12. Zestaw do endoskopii nosa z instrumentarium i
132.310,00
kamerą
13. Laparoskop chirurgiczny z osprzętem
169.986,62
14. Wielofunkcyjne urządz. diagnostyczno40.824,00
terapeutyczne z wypos.
15. Wyposażenie sali pooperacyjnej (łóżka, szafki
25.359,87
przyłóż., lekarskie, wózek dla chorych,
pulsoksymetr) Uraz.-Ortoped.
16. Wyposażenie sal chorych ZPO i ZOL (stoliki,
18.882,99
szafki przyłóż.,materace przeciwodleż.)
17. Videoduodenoskop z wyposazeniem
149.958,00
18. Mikroskop operacyjny
159.000,00
19. Videokolonoskop
86.400,00
20. Videogastroskp z wyposażeniem
59.823,36
21. Optyki Hopkinsa (do artroskopu)
8.640,00
– szt.2
22. Skaner do cyfrowych kaset RTG
129.600,00
23. Zestaw do endoskopii nosa z instrumentarium
106.920,00
24. Zestaw instrumentarium do laparoskopii
40.788,00
ginekologicznej
25. Zestaw do pomiarów parametrów
84.240,00
hemodynamicznych (aparat do nieinwazyjnego
rzutu serca + zestaw do badań
hemodynamicznych metodą krwawą)
26. Laser okulistyczny LT5106-T Tango z
159.980,00
wyposażeniem
RAZEM:
2.100.050,77
UMOWA UŻYCZENIA – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE KATOWICE
1.
Stanowiska do intensywnej terapii noworodka 2.381.678,81
kpl.5

2014
2014

2015

2006
2006
2004
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2011
2011

2011
2011
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2015

2015

2009
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UMOWA UŻYCZENIA - FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY
SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU (od 2011 roku)
1.
Ergometr leżakowy Echo Cardiac Stress Table
38.564,40
2.
Litotryper ultradźwiękowy PCNL
142.510,89
3.
Wirówka kończyn dolnych 1110T
6.200,00
4.
Wirówka kończyn górnych 1114T
6.200,00
5.
Wanna do masażu podwodnego T-UWM
16.800,00
6.
Aparat dopplerowski SONARA/TEK
78.840,00
7.
Aparat do terapii nerkozastępczych
70.200,00
MULTIFILTRATE
8.
Inkubator otwarty SRN-10M z wyposaz.
59.999,83
9.
Lampy do fototerapii noworodka
–
28.000,00
szt.2
10. Nieinwazyjny miernik bilirubiny
17.280,00
11. Monitor hemodynamiczny LidcoRapid
63.795,60
12. Głowica do USG mikroconvex PVT 712 BT
22.880,00
13. Wideokolonoskop z wyposażeniem EC 3890FK2
79.995,00
14. Kriopol R601 wersja 2
19.700,00
15. Zestaw do laseroterapii Polaris 2+aplikator
11.500,00
16. Aparat do elektroterapii dwukanałowy BTL
7.245,00
17. Laktator Symphony z wyposażeniem
7.428,94
18. Pistolet do biopsji Magnum 15-22 mm
7.020,00
19. Aparat USG Philips Clea Vue 350 z wyposaż.
75.500,00
20. Głowica USG 3S-rs
19.000,00
21. Wózek reanimacyjny FlexLine
22.380,00
22. Zestaw systemu rehabilitacji ruchowej w
22.502,00
rzeczywistości wirtualnej typ- SeeMe
23. Diatermia krótkofalowa BTL 6000
16.700,00
24. Aparat do laseroterapii LP-50
3.900,00
25. Ergometr-rower treningowy E-7
4.400,00
26. Kardiomonitor Goldway G-40 - szt.2
24.840,00
27. Pompa strzykawkowa typ S1Medima – szt.2
7.344,00
28. Pompa objętościowa typ P1 Medima
4.752,00
29. Defibrylator Lifepak20
22.680,00
30. Fiberobronchoskop intubacyjny
33.463,00
31. Videolaryngoskop MCGRATH MAC
10.152,00
32. EKG Asgard Grey 202
4.158,00
33. Monitor ICP Express Interface f-my Codman
12.420,00
34. Wirówka do kończyn górnych WKG
7.280,00
35. Rejestratory Holtera EKG 12-kanłowe – szt.3
25.920
36. Pompy infuzyjne VOLUMAT – szt.10
41.040,00
37. Łóżka szpitalne kompletne – szt.8
30.564,86
38. Aparat 3D OCT-2000FA + Optyczny tompgraf z
259.000,00
drukarką laserową Xerox
RAZEM:
1.332.155,52
Razem mienie osób trzecich: 7.506.510,31 zł

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015

Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ryzyka
kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji winien obejmować, następujące
ryzyka i koszty:

Przedmiot ubezpieczenia
I. Maszyny, urządzenia, wyposażenie w tym

System
ubezpieczenia
I ryzyko

Suma
ubezpieczenia
100.000,00 zł
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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

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.
Definicje wybranych ryzyk oraz warunki dotyczące ubezpieczenia od wszystkich
ryzyk
1. Huragan – za huragan uważa się wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek, ustalonej
przez IMiGW, przy braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji/ opinii 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
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 użytkowanego przez Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi on
odpowiedzialność.
6. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez oddziaływanie mrozu na przedmiot
ubezpieczenia, w tym pęknięcie instalacji ułożonych na zewnątrz budynku takich, jak rury/
przewody doprowadzania wody, rury/ przewody ogrzewania na ciepłą wodę i parę, rury/
przewody odprowadzające wodę lub pompy klimatyzacyjne, pompy cieplne lub pompy i rury/
przewody stosowane do ogrzewania solarnego.
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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, zaworów,
przewodów,
zbiorników,
spłuczek,
syfonów,
wodomierzy,
kotłów,
podgrzewaczy
pojemnościowych 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 za przedmiotowe ryzyko – 100 000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
8. W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu/lodu objęte ochroną 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, a także 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. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody, które spowodowały
uszkodzenie lub zniszczenie elementów budynku takie, jak 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. Klauzula składowania mienia na wysokości 10cm i wyżej od poziomu posadzki obejmować
będzie jedynie mienie składowane w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.
10. Ubezpieczyciel obejmie ochroną szkody spowodowane nieszczelnością dachów, rynien,
szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej, za wyjątkiem złego stanu technicznego
dachu, rynien lub stolarki okiennej – Limit odpowiedzialności za przedmiotowe ryzyko 50 000 zł,
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
11. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody mienia związane z kradzieżą z włamaniem i od
rabunku.
Za szkody spowodowane przez:
1. kradzież z włamaniem – uznaje 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 w wyniku kradzieży 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 i uznane za dowód jego potajemnego ukrycia,
2. rabunek – uznaje się się zabór ubezpieczonego mienia:
a) W wyniku zastosowania przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego
zatrudnionych lub groźby natychmiastowego użycia przemocy, bądź z doprowadzeniem do
nieprzytomności lub bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem mienia,
objętego ubezpieczeniem
b) przez sprawcę, który w wyniku zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby
natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i
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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 i celowe 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.
Rozszerzenie zakresu o ryzyko kradzieży zwykłej w miejscu ubezpieczenia
W ramach niniejszej klauzuli zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko „kradzieży
zwykłej”. 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
niezwłocznego zawiadomienia policji przez Ubezpieczonego, po stwierdzeniu przez niego
wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Udział własny: 10% szkody, nie mniej niż 500,00 zł.
Klauzula nie ma zastosowania do gotówki i wartości pieniężnych

Postanowienia dodatkowe - obligatoryjne:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się:
1

2

3

Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie
odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
Ubezpieczonego przy czym przez Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ
wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do
zarządzania ubezpieczoną jednostką. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w
związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w
szczególności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony)
Klauzula wyłączenia regresu (dot. art. 828 § 2 k.c.)
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel
rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do
podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym oraz ich pracowników, zatrudnionych przez
Ubezpieczającego 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 (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania
w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, ustala się, że
1. Zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, mienie
remontowane i modernizowane, inwestycje oraz rzeczy nowo nabywane przez
Ubezpieczającego podczas trwania umowy ubezpieczenia na podstawie umów
sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie
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5

ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do
testów, najem, użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do
danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na
ubezpieczającego, bądź z dniem przejścia na ubezpieczonego ryzyka utraty
(zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie
wcześniej.
2. 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).
3. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w
terminie do 20 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
4.
Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na
mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej
sumy ubezpieczenia.
5.
Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza
ustalony w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia. Jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma ubezpieczenia
nowo nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit,
Ubezpieczyciel może przyjąć mienie do ubezpieczenia również na zasadach określonych
w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
6.
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 proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia.
Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia
Jeżeli Ubezpieczający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej
niż wskazana 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 uwzględniać będzie również zmniejszenie sumy ubezpieczenia,
związane ze 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 nowo powstałych/ utworzonych lokalizacjach
na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub
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Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna
się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowo powstałej/
utworzonej lokalizacji pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością
znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w
ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas transportu, w tym podczas prac
załadunkowych/ rozładunkowych, mienia na wystawach, pokazach i targach oraz mienia
stanowiącego przedmiot prac budowlano-montażowych.
Nowe miejsca ubezpieczenia powinny spełniać wymagania ogólnych warunków
ubezpieczenia w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych.
1)Ustala się limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację:
1 000 000 zł
2)Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza w/w ustalony limit,
lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia lub w umowie ubezpieczenia.
Składka będzie naliczana i rozliczana za każdy dzień okresu ochrony proporcjonalnie do
składki rocznej w systemie pro rata temporis i podlegać może rozliczeniu w okresach
kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu
ubezpieczenia.
Ustala się, że budynki/ budowle w swojej konstrukcji nie posiadają stopów, stropodachów,
ścian, dachu i jego pokrycia, wykonanych z elementów drewnianych oraz płyt
warstwowych z palnym wypełnieniem (pianka poliuretanowa, styropian).
Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 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 lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu
elektrycznego, wywołanej wyładowaniem atmosferycznym.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu
napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
Warunkiem objęcia ochroną, że mienie zostało zabezpieczone przez zainstalowanie
zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, zalecanych przez producenta sprzętu lub
wymaganych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych we wszelkiego rodzaju
wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;
Limit odpowiedzialności: 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu wymienionym w umowie
ubezpieczenia, w tym także w maszynach, urządzeniach, aparatach, instalacjach
elektrycznych, powstałe wskutek przetężeń, przepięć, a także powstałe w wyniku zwarcia,
uszkodzenia izolacji, przegrzania, spowodowane niewłaściwymi parametrami prądu
elektrycznego lub innymi zjawiskami elektrycznymi, uwarunkowanymi działaniem
atmosferycznym oraz związanymi z tym szkodami następczymi. Ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje także przepięcia powstałe z innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości
winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty zewnętrzne).
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
300.000,00 zł Limit nie dotyczy szkód które zgodnie z OWU nie są limitowane.
Franszyza redukcyjna 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł
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KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia ustala się że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty
oraz sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych:

a) działaniem człowieka,
b) wadami produkcyjnymi,
c) przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane:
1. działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu
uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez
osoby trzecie,
2. 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,
3. 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,
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: do 40 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczeniowym.
Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl
zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia nie są limitowane.
9

Klauzula aktów terroryzmu
Przez szkody spowodowane w wyniku aktów terrorystycznych rozumie się szkody powstałe
w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub
zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych,
skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu
osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu
wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź
zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia..
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Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
- wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej,
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
- spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w
wyniku działania wirusów komputerowych
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:
500.000,00 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 ryzyko stłuczenia lub rozbicia szyb i innych
przedmiotów szklanych, stanowiących wyposażenie budynków, lokali oraz innych
pomieszczeń użytkowych Ubezpieczającego.
Ubezpieczenie nie obejmuje:
- szklanych, ceramicznych lub kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt lub element urządzeń technicznych lub instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym montażem/
zainstalowaniem,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- powstałe przy wymianie montażu lub demontażu ubezpieczonego przedmiotu,
- o charakterze estetycznym (np. wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia itp.)
Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
Klauzula katastrofy budowlanej
Katastrofą budowlaną określa się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów
urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.
Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody:
- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub remontu
wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę
- obiektach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
- w budynkach i obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki
- w obiektach, których wiek przekracza 50 lat
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 budowlano-montażowych
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w związku z prowadzeniem
- prac ziemnych
- robót budowlano-montażowych (m.in. polegającymi na przebudowie, modernizacji,
adaptacji, rozbudowie bądź remoncie z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z
naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu oraz prace
budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w
obiektach oddanych do użytkowania /eksploatacji.
Limit dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – 500.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
Limit mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.
Klauzula kosztów ewakuacji
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że
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Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz
sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia ryzykami określonymi w zakresie
ubezpieczenia w tym również aktu terroryzmu (treść klauzuli powyżej) 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 mienia ruchomego, w tym sprzętu medycznego,
3.
magazynowaniem/przechowywaniem mienia, w tym sprzętu medycznego w czasie
koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
4.
dozorem mienia, w tym 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 w/w służb.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000,00 zł
Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
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, w tym także
koszty związane z rozbiórką/ demontażem części niezdatnych do użytku, ich wywozem,
składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu oraz
ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności
takie będą niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą.
Ochrona ubezpieczeniowa w związku z przedmiotową klauzulą ustalona została 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.
Limit udzielony na podstawie niniejszej klauzuli stanowi kwotę nadwyżkową w stosunku do
ochrony ubezpieczeniowej, udzielonej w granicach sumy ubezpieczenia w zakresie
podstawowym ubezpieczenia mienia.
Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem
dokumentacji produkcyjnej, zakładowej lub medycznej, która uległa uszkodzoniu,
zniszczeniu lub została utracona. 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, nie więcej niż 200.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie
niniejszej klauzuli stanowi kwotę nadwyżkową w stosunku do ochrony ubezpieczeniowej,
udzielonej w granicach sumy ubezpieczenia w zakresie podstawowym ubezpieczenia
mienia.
Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą
Ubezpieczyciel pokryje uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia
zagrożonego mienia przed szkodą.
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi: 1.000.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP/38/382-6/16
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nadwyżkową w stosunku do ochrony ubezpieczeniowej, udzielonej w granicach sumy
ubezpieczenia w zakresie podstawowym ubezpieczenia mienia.
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Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych,
nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego
Ochrona ubezpieczeniowa uwzględnia dodatkowe koszty prac w godzinach nadliczbowych,
nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z wyjątkiem
frachtu lotniczego) pod warunkiem, że takie koszty zostały poniesione w związku ze
szkodą w ubezpieczonym mieniu, podlegającą odszkodowaniu.
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
W ochronie ubezpieczeniowej mienia nie będzie stosowana zasada proporcjonalnej
redukcji odszkodowania jeżeli:
1. niedoubezpieczenie nie przekracza 25% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą
ubezpieczenia i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody)
lub
2. wysokość szkody nie przekracza 25% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia
ubezpieczonego w systemie sum stałych
lub
3. wysokość szkody nie przekracza 10.000 zł
Klauzula wartości księgowej brutto.
Jeżeli do ubezpieczenia środków trwałych zadeklarowane i przyjęte zostało mienie w
wartościach księgowych brutto/ wartościach księgowych początkowych Ubezpieczyciel
akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia/ amortyzacji i
technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia. Odszkodowanie za
uszkodzone lub zniszczone mienie będzie wypłacone do wartości księgowej brutto
uszkodzonego mienia.
Klauzula przewłaszczenia mienia
W przypadku przejścia własności rzeczy pomiędzy Ubezpieczonym, a podmiotami
powiązanymi z nim kapitałowo, bankiem lub inną instytucją finansową umowa
ubezpieczenia tych rzeczy nie rozwiązuje się i nie wygasa. Kontynuacja ubezpieczenia nie
wymaga wyrażenia zgody przez Ubezpieczyciela. Za zapłatę składki od chwili przejścia
własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę odpowiada wyłącznie nabywca.
Klauzula braku części zamiennych
W przypadku gdy uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów podzespołu, który wchodzi w
skład całego urządzenia, objętego umową ubezpieczenia, a jego zakup nie jest możliwy w
wyniku braku części zamiennych, Ubezpieczyciel pokryje koszt zakupu całego podzespołu.
Limit: 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wypłata
odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia zadeklarowanej w umowie
ubezpieczenia dla danego urządzenia.
Klauzula odkupienia urządzeń
W przypadku zaistnienia szkody, która spowoduje uszkodzenie/ zniszczenie urządzenia,
którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie
wypłacane będzie w wysokości ceny zakupu urządzenia, które posiada zbliżone parametry
techniczne, nie więcej jednak niż wynosiła suma ubezpieczenia przedmiotu
zadeklarowanego do ubezpieczenia.
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Klauzula poszukiwania wycieków w instalacji wodno-kanalizacyjnej
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
W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące
w procedurze przetargowej. Warunki i stawki pozostają niezmienne w całym okresie
ubezpieczenia.
Klauzula okresu ochrony/ odpowiedzialności
Niezależnie od terminu zapłaty składki, ustalonego w umowie ubezpieczenia
odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
Klauzula prolongacyjna/ płatności raty składki
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że odpowiedzialność
Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako początek
okresu ubezpieczenia. Brak wpłaty przez Ubezpieczającego raty składki w terminie
przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia lub rozwiązania
umowy, ani nie stanowi podstawy do zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej lub
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.
Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego/ terminowego 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 ilość środków płatniczych.
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się, że
Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw
kradzieżowych uznaje za wystarczający. Ubezpieczyciel może przeprowadzić lustrację
przedmiotu ubezpieczenia, przy czym po przeprowadzeniu lustracji nie będzie domagał się
wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla
uznania jego odpowiedzialności.
Klauzula ubezpieczenia przezornej/ prewencyjnej sumy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony ustala
się, że umowa 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. Przezornej sumy ubezpieczenia nie stosuje sie do
przedmiotów ubezpieczenia, które zostały objete ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.
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Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:
1.000.000,00 zł
Klauzula zgłaszania szkód
Powiadomienie 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 ogólnych warunków ubezpieczenia przewidują dłuższe terminy.
Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego.
Klauzula dewastacji/wandalizmu.
Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które
uważa się zarówno rozmyślne jak i nierozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie, w tym również pacjentów
szpitala, a także 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,
Sublimit dla szkód powstałych na skutek pomalowania/graffiti: 5.000,00 zł
Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczony ma
prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub
zniszczonego mienia, a ubezpieczyciel w takim wypadku nie uchyli się od
odpowiedzialności lub też nie ograniczy odszkodowania. Odszkodowanie wypłacane będzie
tak jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia pod warunkiem, że uzyskane
środki z odszkodowania przeznaczone będą na zakup lub też modernizację środków
trwałych.
Klauzula okolicznościowa
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić
należne odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności
oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej
szkody.

Szkodowość za ostatnie pięć lat: podana w załączniku nr 6

2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
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Zakres ubezpieczenia:

Przedmiot i suma
ubezpieczenia:
Przedmiot
ubezpieczenia
1. Stacjonarny sprzęt
komputerowy
2. Sprzęt medyczny
stacjonarny
Przedmiot i suma
ubezpieczenia:
1. Koszty odtworzenia
danych i
oprogramowania sprzętu
elektronicznego i
medycznego wraz z
kosztami licencyjnymi

Ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka, w tym niżej
wymienione:
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/ lodu, deszczu, wilgoci pary
wodnej itp., zaniku, spadku lub wzrostu napięcia w sieci instalacji
elektrycznej, wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj.
błędów konstrukcyjnych, szkód przepięciowych i pośrednich w
związku z uderzeniem pioruna, poniesione koszty związane z
akcja ratowniczą, uprzątnięciem pozostałości po szkodzie,
zabezpieczeniem przed szkodą.
Przedmiotem ubezpieczenia są komputery
System
ubezpieczenia

Typ wartości

Sumy stałe

ks. brutto

582.514,78 zł

Sumy stałe

Ks. brutto

11.218.495,18 zł

Przedmiotem ubezpieczenia są dane i oprogramowanie

Sumy stałe

L Typ urządzenia
p.
WŁASNOŚĆ – W.SZ.S NR 2 J-BIE
1 Serwer ES Primergy Rx300ss
2 Serwer FUJITSU SIEMENS (RTG)
3 Centrala telefoniczna f-my Telsil
4 Serwery HPDL 380p. szt.4

5

Suma ubezpieczenia
(z VAT)

Macierz HP MSA 2040, nr seryjny: 2564478241

Odtworzeniowa

1.971.690,00 zł

Wartość(zł)
początkowa

Rok produkcji

23.918,10
42.879,82
95.548,86
196.308,00

2010
2010
2014
2015

223 860,00

2015

SPRZĘT MEDYCZNY STACJONARNY
1. Angiograf Allura XPer FD20/20, typ Clarity 4.371.020,97
numer seryjny: 000112, nr inw.: 1/802/2914,
2. Rezonans Magnetyczny SIEMENS Magneton Aera
4.750.000,00
1,5T
3. Tomograf Komputerowy Philips Brilliance CT 16 –
2 097 474,21
Slice, numer seryjny: 50169
OPROGRAMOWANIE I DANE

2015
2015
2011
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1. Oprogramowanie i dane wraz z kosztami licencji
informatycznych
RAZEM :

1.971.690,00

2010-2016

11.218.495,18

Udział własny: brak
Franszyza integralna – brak, Franszyza redukcyjna – 500 zł
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
Postanowienia dodatkowe obligatoryjne:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się:
1

2

3

4

5

Klauzula reprezentantów
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel
nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa
Ubezpieczonego przy czym przez Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ
wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są
do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności
w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem innych osób niż wyżej
wymienione (w szczególności osób, za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).
Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników ubezpieczonego
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel
rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do
podmiotów powiązanych z Ubezpieczającym oraz ich pracowników, zatrudnionych przez
Ubezpieczającego 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 (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma
zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
Klauzula wartości księgowej brutto
Suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego do ubezpieczenia odpowiada
jego wartości księgowej brutto, którą uważa się za 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
sprzętu.
Klauzula przewłaszczenia mienia
W przypadku przejścia własności rzeczy pomiędzy Ubezpieczonym, a podmiotami
powiązanymi z nim kapitałowo, bankiem lub inną instytucją finansową umowa
ubezpieczenia tych rzeczy nie rozwiązuje się i nie wygasa. Kontynuacja ubezpieczenia
nie wymaga wyrażenia zgody przez Ubezpieczyciela. Za zapłatę składki od chwili
przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę odpowiada wyłącznie
nabywca.
Klauzula braku części zamiennych
W przypadku gdy uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów podzespołu, który wchodzi w
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6

7

8

skład całego urządzenia, objętego umową ubezpieczenia, a jego zakup nie jest możliwy
w wyniku braku części zamiennych, Ubezpieczyciel pokryje koszt zakupu całego
podzespołu.
Limit: 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wypłata
odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia zadeklarowanej w umowie
ubezpieczenia dla danego urządzenia.
Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym
Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się że: odszkodowanie
jest wypłacane w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy
ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego
sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, nie gorszy parametrami jakości i
wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu
i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od
wieku i stopnia umorzenia sprzętu.
Klauzula wynagrodzenia ekspertów
Ubezpieczyciel pokrywa nie odbiegające od cen rynkowych koszty ekspertów/
rzeczoznawców, których zatrudnienie było konieczne w procesie likwidacji szkody, w
związku z która zostało wypłacone odszkodowanie w ramach odszkodowania. W ramach
kosztów rzeczoznawców pokryte zostaną koszty przygotowania dokumentacji,
niezbędnej w procesie likwidacji szkody.
Limit: 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula dodatkowych kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą
Strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pokrycie kosztów do wysokości
100 000,00 zł, choćby bezskutecznych działań związanych z zabezpieczeniem przed
szkodą ubezpieczonego mienia, w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem
powstałego zdarzenia, bez względu na to czy szkoda w ubezpieczonym mieniu
zaistniała. Limit: 100.000,00 zł (do wyczerpania) – jest to dodatkowy limit ponad limit
określony w OWU (limit określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). W przypadku
niedoubezpieczenia mienia objętego kosztami zabezpieczenia mienia przed szkodą nie
ma zastosowania do tych kosztów zasada proporcji i niedoubezpieczenia.

9

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie
Strony umowy zgodnie przyjęły, iż ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia,
wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty związane z zabezpieczeniem mienia
objętego szkodą oraz uprzątnięciem pozostałości po szkodzie a w tym m.in.:
a) koszty usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, wody i gruntu ( wymiany i
rekultywacji);
b) koszty rozbiórki, demontażu, usunięcia, umocnienia, oszalowania;
c) koszty wywiezienia, złomowaniem, utylizacji.

10

Klauzula aktów terroryzmu
Strony umowy ustaliły, że ochrona Ubezpieczyciel zostaje rozszerzona o szkody
powstałe w wyniku aktów terroryzmu, za które uważa się wszelkiego rodzaju działania
mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia
publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych,
religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Limit odpowiedzialności na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 500.000 zł

11

Klauzula 72 godzin
Przez zdarzenie rozumie się wystąpienie szkody lub serii niezależnych szkód powstałych
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w następstwie pojedynczego zdarzenia. Okres trwania pojedynczego zdarzenia jest
ograniczony do 72 kolejnych godzin. Ubezpieczający może wybrać dzień i godzinę
rozpoczęcia takiego okresu. Jeżeli okres trwania zdarzenia jest dłuższy niż powyższe
okresy, Ubezpieczający może podzielić takie zdarzenie na dwa i więcej okresów, pod
warunkiem, że okresy te nie będą na siebie nachodzić oraz żaden z okresów nie
rozpocznie się wcześniej niż dzień i godzina wystąpienia pierwszej indywidualnej szkody.
W powyżej opisanych zdarzeniach franszyza redukcyjna potrącona zostanie tylko raz.
12

13

14

15

16

18

Klauzula prolongacyjna
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia
oraz
ogólnych
warunków
ubezpieczenia,
uzgadnia
się,
że
odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w
umowie jako początek okresu ubezpieczenia. Brak wpłaty przez Ubezpieczającego raty
składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia
lub rozwiązania umowy, ani nie stanowi podstawy do zawieszenia udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej lub 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.
Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego/ terminowego 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 ilość środków płatniczych.
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych / przeciwkradzieżowych
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia ustala się,
że Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw
kradzieżowych uznaje za wystarczający. Ubezpieczyciel może przeprowadzić lustrację
przedmiotu ubezpieczenia, przy czym po przeprowadzeniu lustracji nie będzie domagał
się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla
uznania jego odpowiedzialności.
W odniesieniu do nowych lokalizacji zabezpieczenia można uznać za wystarczające, o ile
spełniają one obowiązujące przepisy ochrony p.poż. i nie są gorsze niż w
funkcjonujących ubezpieczonych lokalizacjach.
Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla 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 informacji o
niej, chyba że zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia przewidują dłuższe terminy.
Klauzula
IT
dotycząca
odpowiedzialności
za
szkody
w
danych,
oprogramowaniu i programach komputerowych
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. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszt licencji na
oprogramowanie, jeżeli na danym komputerze ubezpieczenia zainstalowane jest
oprogramowanie w systemie OEM. Zapis ten także dotyczy oprogramowania aparatury
medycznej, której wartość został podany z uwzględnieniem oprogramowania.
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W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych
wypłata odszkodowania nastąpi w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie
odpowiadającej wartości poniesionych kosztów w związku z wymianą/zakupem
zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych wymiennych nośników danych, ponownym
wprowadzeniem danych lub programów z archiwum danych lub istniejącej dokumentacji
albo odtworzeniem danych z uszkodzonego nośnika lub ponownym zainstalowaniem
systemów i/lub programów.
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”
d) Szkody wywołane cyberatakami lub złośliwym oprogramowaniem
Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony
uzgodniły, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonym
sprzęcie elektronicznym lub jego częściach obejmuje również okres od daty dostawy do
miejsca ubezpieczenia do daty włączenia go do planowanej eksploatacji. Warunkiem
rozszerzenia jest magazynowanie sprzętu lub jego części w odpowiednich opakowaniach
i pomieszczeniach do tego przystosowanych. Okres magazynowania nie może
przekraczać 6-ciu miesięcy od daty dostawy.
Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu
24 godzin) jest konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna,
serwer, itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić
natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący
przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy
oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do
wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu
elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego
funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do
samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy
Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty
otrzymania zgłoszenia szkody.
Klauzula
ubezpieczenia
dodatkowych
kosztów
pracy
w
godzinach
nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego
Ochrona ubezpieczeniowa uwzględnia dodatkowe koszty prac w godzinach
nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego
(z wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem, że takie koszty zostały poniesione w
związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, podlegającą odszkodowaniu.
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
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na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Szkodowość za ostatnie pięć lat została podana w załączniku nr 6.
Postanowienia dodatkowe do warunków fakultatywnych ubezpieczenia mienia od
wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Nazwa klauzuli
fakultatywnej
Klauzula
wyrównania kwot

Klauzula
prewencyjnej
sumy
ubezpieczenia

Klauzula
opóźnienia w
płatności składki
lub pierwszej raty

Treść klauzul fakultatywnych
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że : jeżeli w
razie szkody zostanie stwierdzone, że suma ubezpieczenia jednej lub
wielu ubezpieczonych pozycji jest wyższa od ich wartości ubezpieczenia,
uzyskane w ten sposób nadwyżki podzielone zostaną pomiędzy te
pozycje, w stosunku do których zachodzi niedoubezpieczenie, lub których
suma ubezpieczenia okazała się zbyt niska ze względu na koszty powstałe
w związku z likwidacją szkody. Klauzula ta dotyczy ubezpieczenia mienia
od wszystkich ryzyk, z zastrzeżeniem, iż klauzula ta nie dotyczy środków
obrotowych ubezpieczonych na sumy zmienne i mienia ubezpieczonego na
pierwsze ryzyko.
Dotyczy ubezpieczenia: mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż do umowy
ubezpieczenia zastosowanie ma prewencyjna suma ubezpieczenia.
Prewencyjna suma ubezpieczenia to dodatkowa kwota, która
zastosowanie będzie miała w przypadku niedoubezpieczenia mienia
stwierdzonego w razie powstania szkody (niedoubezpieczenie w wyniku
wzrostu wartości mienia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia i/lub
niedoszacowania wartości mienia i/lub podwyższenie stanu zapasów).
Prewencyjna suma ubezpieczenia jest dodawana do sum ubezpieczenia
mienia, w których wystąpiło niedoubezpieczenie.
Limit odpowiedzialności: 1.000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
Dotyczy ubezpieczeniai sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy
Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej pierwszej raty,
odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy
ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim
przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty
zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 7-dniowy
termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku, gdy Ubezpieczający
nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może na piśmie
rozwiązać umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres przez
który ponosił odpowiedzialność.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
KLAUZULA MA ZASTOSOWANIE W WARUNKACH
OBLIGATORYJNYCH.
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Fundusz
prewencyjny

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel postawi do
dyspozycji Ubezpieczającego środki finansowe na cele prewencyjne,
uzgodnione z Ubezpieczycielem, w minimalnej wysokości 10 % składki
przypisanej z wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Ubezpieczający
zobowiązany jest do udokumentowania celowych wydatków
prewencyjnych rachunkami lub innymi dokumentami potwierdzającymi
poniesienie kosztów.
Dotyczy wszystkich ryzyk

ZADANIE (CZĘŚĆ) nr 2
1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
1.A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego
działalność leczniczą,
1.B. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego,
1.C. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez Szpital
działalności i z tytułu posiadanego mienia (z wyłączeniem ryzyk związanych z prowadzeniem
działalności leczniczej).

1.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
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.
1.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:
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- nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu
leczniczego, lub
- szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z prowadzoną przez Zamawiającego apteką
zakładową/ szpitalną
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku wypadku ubezpieczeniowego
mającego miejsce w okresie ubezpieczenia, niezależnie od czasu zgłoszenia roszczeń, jednak
w terminie ustawowo określonym.
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/ zakładowej
3.
szkody, spowodowane wadą dostarczonych towarów (środków oraz towarów
medycznych),
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
UWAGA: Powyższe dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu
leczniczego będzie zawarte wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca nie przedłoży oferty na
Zadanie (część) nr 3 lub Zamawiający dokona unieważnienia oferty ze względu na kwotę,
jaką szpital zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Zadania (części) nr 3.
1.C. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
przez podmiot leczniczy działalności i z tytułu posiadanego mienia.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa
Ubezpieczonego za szkody na osobie i w mieniu (szkody rzeczowe) wyrządzone osobom
trzecim w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością pozaleczniczą, nie
będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Udzielana w ramach ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do szkód majątkowych
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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.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w
okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego
terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć,
uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenia lub uszkodzenie rzeczy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem
Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
Elementem ochrony ubezpieczenia OC jest zapewnienie odpowiedzialności ubezpieczyciela za
szkody powstałe w wyniku czynu niedozwolonego oraz w związku z prowadzoną działalnością
i posiadanym mieniem ubezpieczonego (zasada winy i ryzyka)
Z zakresu ubezpieczenia, wyłączone są szkody osobowe, związane z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, które zostały objęte zakresem obowiązkowego i
dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego.

Zakres czasowy odpowiedzialności Wykonawcy:
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków
powstałych w okresie ubezpieczenia, przez które należy rozumieć zdarzenia polegające na
śmierci, uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy pod
warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo określonych (trigger loss occurrence).
Wypadek ubezpieczeniowy rozumiany będzie jako śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie
rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.
Szkoda osobowa rozumiana będzie, jako strata (o charakterze materialnym, jak i
niematerialnym) powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także
utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego lub inne osoby uprawnione, które
mogliby osiągnąć, gdyby nie doszło do śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Szkoda rzeczowa – to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy
ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone
korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum
cessans).
Suma gwarancyjna: 400.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia/ wypadki w okresie
ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczenia obejmuje także:
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. 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,
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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, ćwiczenia w ramach studiów, w tym
odpowiedzialność za szkody rzeczowe (utrata, zniszczenia lub uszkodzenia mienia)
6. szkody powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego funkcji o
charakterze administracyjnym, organizacyjnym w tym w szczególności związanych z
zarządzaniem jednostką służby zdrowia za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający (w zakresie OC deliktowej – w granicach ustawowej odpowiedzialności
cywilnej Ubezpieczonego)
7. 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 umów
cywilno-prawnych
8. szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których Zamawiający
korzysta na podstawie umowy najmu, użyczenia, leasingu, dzierżawy lub innego
stosunku prawnego
9. szkody związane z wynajmem pomieszczeń.
10. szkody powstałe na skutek zatruć drogą pokarmowa oraz zakażeń, związane z
przygotowaniem, podawaniem posiłków, w tym związane z zarażeniem salmonellą,
czerwonką i innymi zakażeniami pokarmowymi
11. szkody związane z przygotowywaniem (wytwarzaniem) posiłków z rozszerzeniem
zakresu odpowiedzialności za produkt o posiłki wytwarzane i dostarczane przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dla podmiotów zewnętrznych.
12. Szkody powstałe na skutek uszkodzenia lub wadliwego działania maszyn, urządzeń
technicznych oraz aparatury medycznej,
13. Szkody wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych
14. 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.
15. 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, nie będących
następstwem jego uszkodzenia lub zniszczenia
16. szkody wyrządzone w skutek przeniesienia choroby zakaźnej
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.)
Szkodowość została podana w załączniku nr 6
Postanowienia dodatkowe do OC dot. pkt. 1B i 1C.
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Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się:
1

Klauzula okresu ochrony/ odpowiedzialności
Niezależnie od terminu zapłaty składki, ustalonego w umowie ubezpieczenia
odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie
ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
2
Klauzula prolongacyjna
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że odpowiedzialność
Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako początek
okresu ubezpieczenia. Brak wpłaty przez Ubezpieczającego raty składki w terminie
przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,
ani nie stanowi podstawy do zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej lub 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.
3
Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego/ terminowego 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 ilość środków płatniczych.
4
Klauzula płatności rat
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie zastosuje potrącenia z kwoty
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat składki;
Nazwa klauzuli
Treść klauzul fakultatywnych
fakultatywnej
Klauzula
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
opóźnienia w
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy
płatności składki
Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej pierwszej raty,
lub pierwszej raty odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy
ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim
przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty
zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 7-dniowy
termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku, gdy Ubezpieczający
nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może na piśmie
rozwiązać umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres przez
który ponosił odpowiedzialność.
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z
prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem
KLAUZULA MA ZASTOSOWANIE W WARUNKACH
OBLIGATORYJNYCH
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Klauzula
połączenia

Klauzula podziału

Fundusz
prewencyjny

W przypadku połączenia z innym podmiotem w wyniku przejęcia
Ubezpieczonego lub zawiązania nowej spółki, spółka przejmująca lub
nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki
wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia. Jednakże stronom
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 30-dniowym
wypowiedzeniem w terminie 2 miesięcy od daty zarejestrowania
połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, za zwrotem składki pro rata
za dzień - bez potrąceń i opłat administracyjnych.
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
W przypadku podziału Ubezpieczonego przez wydzielenie, utworzenie
przez lub z udziałem Ubezpieczonego nowego podmiotu, który przejmie
część lub całość dotychczasowej działalności lub mienia Ubezpieczonego,
Ubezpieczyciel automatycznie udzielać będzie ochrony nowopowstałym
podmiotom w ramach istniejących umów ubezpieczenia.
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel postawi do
dyspozycji Ubezpieczającego środki finansowe na cele prewencyjne,
uzgodnione z Ubezpieczycielem, w minimalnej wysokości 10 % składki
przypisanej z wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Ubezpieczający
zobowiązany jest do udokumentowania celowych wydatków
prewencyjnych rachunkami lub innymi dokumentami potwierdzającymi
poniesienie kosztów.
Dotyczy wszystkich ryzyk

ZADANIE (CZĘŚĆ) nr 3
1. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ INNEJ, NIŻ OBJĘTA OBOWIĄZKOWYM
UBEZPIECZENIEM PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Z
WŁĄCZENIEM UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWEGO
1.1. Zakres ubezpieczenia:
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Podmiotu
leczniczego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
w związku z wykonywaniem przez Podmiot działalności leczniczej.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody,
wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie
mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność
ustawową
Podmiotu
Leczniczego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu
niewykonania
lub
nienależytego
wykonania
zobowiązania
(odpowiedzialność
kontraktowa).Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność za szkody
wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.
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Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Podmiotu Leczniczego za
szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością apteki szpitalnej (apteka nie
sprzedaje/wydaje leków na zewnątrz).
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność Podmiotu Leczniczego za
szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu, przy czym za
podwykonawcę uważa się podmiot leczniczy, przedsiębiorcę niebędącego podmiotem
leczniczym, osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki albo inny zawód medyczny,
prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której Podmiot
Leczniczy powierzył wykonanie świadczeń zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie.
W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika
Podmiotu Leczniczego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych na rzecz Podmiotu
Leczniczego, Ubezpieczyciel zrezygnuje z prawa do dochodzenia roszczenia, które
przysługiwało Podmiotowi Leczniczemu (Ubezpieczonemu) wobec tego pracownika z tytułu
wyrządzonej szkody (rezygnacja z prawa do regresu), przy czy za pracownika uważa się
osobę fizyczną zatrudnioną przez Podmiot Leczniczy na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy
cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę
cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub
wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w
okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz
zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem ustawowego terminu przedawnienia
roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się świadczenie zdrowotne lub
niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została
wyrządzona szkoda, za którą uważa się szkodę 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.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną
Podmiotu
Leczniczego za szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna być udzielana w granicach ustawowej odpowiedzialności
cywilnej Podmiotu Leczniczego określonej przepisami prawa polskiego.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować w szczególności odpowiedzialność za szkody:
• będące następstwem przeniesienia chorób zakaźnych (w tym WZW i HIV),
• będące następstwem pobrania, przechowywania lub przetoczenia krwi bądź
preparatów krwiopochodnych (OC krew),
• będące następstwem pobrania, przechowywania lub przeszczepienia komórek lub
tkanek ludzkich,
• będące następstwem wady dostarczonych towarów, środków i materiałów
medycznych (OC wady towarów),
• wyrządzone osobom za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w sytuacji
kiedy staną się pacjentami Ubezpieczającego,
• wyrządzone osobom bliskim osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w
sytuacji kiedy staną się pacjentami Ubezpieczającego.
• wyrządzone przez osoby, za które - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność ponosi Podmiot Leczniczy, w tym osoby zatrudnione na dowolnej
podstawie prawnej oraz osoby nie będące pracownikami Podmiotu Leczniczego,
w szczególności lekarze-wolontariusze, osoby odbywające studia doktoranckie, staż,
specjalizację, ćwiczenia w ramach studiów pod nadzorem osób upoważnionych do
wykonywania zawodu, wolontariusze.
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2. Suma gwarancyjna:
Ogólna suma gwarancyjna na jeden wypadek i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:
• 500.000,00 zł na jeden wypadek i 500.000,00 zł na wszystkie wypadki
Franszyza integralna: 200,00 zł (dotyczy wszystkich szkód)
Franszyza redukcyjna: brak
Udział własny: brak
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumiane jest świadczenie zdrowotne lub niezgodne z
prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego, w wyniku którego została wyrządzona
szkoda.
Nazwa klauzuli
fakultatywnej
Klauzula
opóźnienia w
płatności składki
lub pierwszej raty

Klauzula
połączenia

Klauzula podziału

Treść klauzul fakultatywnych
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy
Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej pierwszej raty,
odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy
ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim
przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty
zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 7-dniowy
termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku, gdy Ubezpieczający
nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może na piśmie
rozwiązać umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres przez
który ponosił odpowiedzialność.
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z
prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem
KLAUZULA MA ZASTOSOWANIE W WARUNKACH
OBLIGATORYJNYCH
W przypadku połączenia z innym podmiotem w wyniku przejęcia
Ubezpieczonego lub zawiązania nowej spółki, spółka przejmująca lub
nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki
wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia. Jednakże stronom
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 30-dniowym
wypowiedzeniem w terminie 2 miesięcy od daty zarejestrowania
połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, za zwrotem składki pro rata
za dzień - bez potrąceń i opłat administracyjnych.
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
W przypadku podziału Ubezpieczonego przez wydzielenie, utworzenie
przez lub z udziałem Ubezpieczonego nowego podmiotu, który przejmie
część lub całość dotychczasowej działalności lub mienia Ubezpieczonego,
Ubezpieczyciel automatycznie udzielać będzie ochrony nowopowstałym
podmiotom w ramach istniejących umów ubezpieczenia.
Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
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Fundusz
prewencyjny

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel postawi do
dyspozycji Ubezpieczającego środki finansowe na cele prewencyjne,
uzgodnione z Ubezpieczycielem, w minimalnej wysokości 10 % składki
przypisanej z wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Ubezpieczający
zobowiązany jest do udokumentowania celowych wydatków
prewencyjnych rachunkami lub innymi dokumentami potwierdzającymi
poniesienie kosztów.
Dotyczy wszystkich ryzyk

