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Nr sprawy: 55/19 
 
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I.  PODSTAWOWE INFORMACJE   O ZAMAWIAJĄCYM 

1. Nazwa jednostki: Nazwa zakładu : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku 

2. Adres  siedziby : Brzesko, ul. Kościuszki 68, 32-800, Brzesko 

REGON 000304355    

NIP 869-16-63-456   

KRS 0000029598  

3. Lista lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 

ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko (budynek główny) – A (A1, A12, A2), B, C, D, 
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko (budynek sekcji technicznej – kotłownia) – E  
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko (budynek administracyjno-gospodarczy) – nieużytkowany  
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko (budynek tlenowni) – H  
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko (magazyn) – nieużytkowany  
ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko (Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Leczenia Uzależnień ) – F  
Budynek Ośrodka Zdrowia w Woli Dębińskiej, Wola Dębińska 172, 32-852, Dębno. 
Budynek Ośrodka Zdrowia w Jadownikach ul. Środkowa 2, 32-851 Jadowniki; 
Budynek Ośrodka Zdrowia w Uszwi,  Uszew 20, 32-865. 
 

4. DANE DO OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO   - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowe 
oraz dobrowolne) 
 

1. Rodzaje wykonywanych usług: 

 

 
Tak/ Nie 

 

Lecznictwo szpitalne Tak 

Lecznictwo otwarte  Tak 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy Nie 

Izba Przyjęć  Nie  (SOR). 

Pogotowie Ratunkowe (ratownictwo medyczne) Tak 

Zespoły wyjazdowe  Tak   

Wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska POZ Tak 

Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna POZ Tak 

Transport chorych  Tak 

Stacja krwiodawstwa Nie 

Stacja dializ  Nie 

Zakład rehabilitacji  Tak 

Fizykoterapia Tak 

Szkoła Rodzenia Tak 

Diagnostyka specjalistyczna Tak 
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Laboratorium  Tak 

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

Tak 

Inne:  
 Zespół poza działalnością leczniczą może prowadzić 
działalność polegającą  na wynajmowaniu i  wydzierżawianiu 
nieruchomości i mienia ruchomego, świadczeniu usług 
przewozowych, usług przygotowywania  i  sprzedaży posiłków, 
świadczeniu usług sterylizacji i skuteczności sterylizacji, usług 
farmaceutycznych, usług kserograficznych, organizacji szkoleń 
związanych z działalnością leczniczą i  pozaleczniczą, obsługi 
imprez w zakresie zabezpieczenia medycznego, pobierania 
opłat parkingowych, usług noclegowych oraz na prowadzeniu 
działalności leczniczej związanej z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych odpłatnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

Tak 
 

 
 
5. Dane dot. struktury organizacyjnej: 

1. Zamawiający świadczy opiekę stacjonarną w systemie 24 godzinnym w oddziałach: 
1) niezabiegowych: Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Dziecięcym, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z 

Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,  Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem 
Geriatrii; Noworodkowym, Anestezjologicznym i Intensywnej Terapii, Chorób Płuc; 

2)  zabiegowych: Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej, Urologii, Ginekologiczno- Położniczym. 
2. Zamawiający świadczy opiekę w systemie 24 godzinnym: Zespoły Ratownictwa Medycznego 
3. Zamawiający świadczy usługi medyczne w zakresie lecznictwa otwartego: Podstawowa Opieka 

Zdrowotna, Poradnie Specjalistyczne, Diagnostyka Specjalistyczna, Stomatologia, Dział Usprawniania 
Leczniczego.  

4. W strukturze organizacyjnej Zamawiającego wydzielono następujące komórki organizacyjne: 

• Blok Operacyjny,  

• Centrala Sterylizacja,  

• Apteka Szpitalna,  

• Zespoły Ratownictwa Medycznego, 

• Oddziały Pobytu Dziennego (Rehabilitacji Dziennej; Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci; Dzienny Terapii Uzależnień 
od Alkoholu; Rehabilitacji Kardiologicznej); 

• Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego), 

• Gabinet Pielęgniarki Opieki Długoterminowej, 

• Zespół Transportu Sanitarnego, 

• Dzienny Dom Opieki Medycznej 
 
 Poradnie:  
Alergologiczna; Alergologiczna dla Dzieci; Chirurgiczna; Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej; Chorób Płuc dla 
Dzieci; Chorób Wewnętrznych; Cukrzycowa; Dermatologiczna; Domowego Leczenia Tlenem;  
Endokrynologiczna; Geriatryczna; Ginekologiczno-Położnicza w Brzesku; Ginekologiczno-Położnicza w Woli 
Dębińskiej; Gruźlicy i Chorób Płuc; Immunologiczna; Kardiologiczna; Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia;  
Leczenia Zeza; Logopedyczna; Medycyny Pracy; Neurologiczna; Okulistyczna; Okulistyczna dla Dzieci;  
Onkologiczna; Otolaryngologiczna; Patologii Noworodka; Pediatryczna; Rehabilitacyjna; Poradnia 
Reumatologiczna; Poradnia Urologiczna; Zdrowia Psychicznego; Konsultacyjna Poradnia Anestezjologiczna;  
Dział Usprawniania Leczniczego; Gabinet Fizjoterapii w Woli Dębińskiej; Szkoła Rodzenia; Poradnia Stomatologiczna w 
Przychodni Rejonowej w Brzesku; Poradnia Stomatologiczna w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej; Poradnia 
Stomatologiczna w Ośrodku Zdrowia w Jadownikach.  
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Zespół  Podstawowej  Opieki Zdrowotnej  w którego strukturze znajdują się:   
1) Przychodnia Rejonowa w Brzesku: Poradnia Ogólna; Ambulatorium nocnej i świątecznej opieki 
zdrowotnej; Poradnia Dziecięca; Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej; Gabinet Położnej Środowiskowo-
Rodzinnej; Gabinet Medycyny Szkolnej; Gabinet Zabiegowy; Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzesku, w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza 
w Brzesku; Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 3 w Brzesku; Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Brzesku; Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 
w Brzesku; Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 2 w Brzesku;  
2) Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej: Poradnia Lekarza Rodzinnego; Gabinet Położnej Środowiskowo-
Rodzinnej; Gabinet Medycyny Szkolnej; Gabinet Zabiegowy; Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej 
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Księdza Prałata Pułkownika Tadeusza Dłubacza w Sufczynie; Gabinet Profilaktyki 
Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Woli 
Dębińskiej;  
3) Ośrodek Zdrowia w Jadownikach: Poradnia Lekarza Rodzinnego; Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - 
Rodzinnej; Gabinet Położnej Środowiskowo - Rodzinnej;  Gabinet Medycyny Szkolnej; Gabinet Zabiegowy; Gabinet 
Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jadownikach, w Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 2 im. Św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach;  
4) Ośrodek Zdrowia w Uszwi: Poradnia Lekarza Rodzinnego; Gabinet Medycyny Szkolnej;  Gabinet Zabiegowy.  
 
Zakłady diagnostyki i Pracownie:  
 
Zakład   Diagnostyki  Obrazowej, w którego strukturze znajdują się poniższe komórki organizacyjne:  
1) Pracownia Radiologiczna Ogólnodiagnostyczna;  
2) Pracownia Mammografii;  
3) Pracownia Tomografii Komputerowej;  
4) Pracownia USG.  
 
Komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostki organizacyjnej - Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:  
1) Laboratorium Analityki Ogólnej;  
2) Laboratorium Biochemii;  
3) Laboratorium Hematologii;  
4) Laboratorium Immunochemii;  
5) Laboratorium Serologii Transfuzjologicznej;  
6) Bank Krwi;  
7) Punkt Poboru Materiałów w Ośrodku Zdrowia w Woli Dębińskiej;  
8) Laboratorium Mikrobiologii i Immunodiagnostyki Chorób Zakaźnych.  
 
Komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostki organizacyjnej - Samodzielne Pracownie Diagnostyczne:  
1) Pracownia Endoskopii;  
2) Pracownia EKG, Prób Wysiłkowych Serca i Badań metodą Holtera;  
3) Pracownia Bronchoskopii;  
4) Pracownia Spirometrii.  
 
6. Struktura obrotów: 

• Przychody za ostatni rok obrachunkowy ogółem: PLN 
 

Ubiegły rok  - 2018 86 907 812,-zł 

Plan na 2019 r. 94 352 160,-zł 
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• Wartość kontraktu z NFZ: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Przychody  z działalności komercyjnej (działalność medyczna): 
 

Ubiegły rok  - 2018 6 312 999,-zł 

Plan na 2019 6 312 068,-zł 

Rodzaj działalności – prosimy o potwierdzenie : osoby fizyczne, zakłady 
pracy, instytucje, zoz-y ,itp 

 

• Przychody z działalności pozamedycznej: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Struktura zatrudnienia 
 
Aktualna liczba zatrudnionych na umowę o pracę w Szpitalu   (lekarze, personel medyczny i niemedyczny) na dzień 
31.0.2019r. wynosi 1005 osób.  

Liczba zatrudnionych (również na podstawie umów cywilno – prawnych) z podziałem na: 

 

Dane aktualne: lipiec 2019 

Liczba personelu łącznie: 1005 

Liczba lekarzy łącznie        199 

Liczba lekarzy  - umowa o pracę łącznie: 

• Liczba lekarzy ze specjalizacjami II stopnia:  

• Liczba lekarzy ze specjalizacjami I stopnia 

• Liczba lekarzy be specjalizacji: 

63 

44 

2 

17 

Ubiegły rok  - 2018 74 732 047,-zł 

Lecznictwo szpitalne 2018 
(umowy SZ/01 i SZP/08) 

60 677 464,-zł 

Pozostałe umowy z NFZ 14 054 583,-zł 

Plan na 2019 80 420 818,-zł 

Plan - Lecznictwo szpitalne  
(umowy SZ/01 i SZP/08) 

65 897 297,-zł 

Plan - Pozostałe umowy z NFZ 14 523 521,-zł 

Ubiegły rok - 2018 5 862 766,-zł 

Plan na 2019 7 619 274,-zł 

Rodzaj działalności – prosimy o potwierdzenie:  czynsz, media sterylizacja, 
zaświadczenia , ksero 
Dokumentacji medycznej itp. darowizny, dofinansowanie staży i 
prezydentur, dofinansowanie z PFRON – zatrudnienie niepełnosprawnych 
itp. 
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Liczba lekarzy – umowy cywilnoprawne łącznie: 

• Liczba lekarzy ze specjalizacjami I stopnia: 

• Liczba lekarzy ze specjalizacjami II stopnia: 

• Liczba lekarzy bez specjalizacji 

136 

105 

14 

17 

Pielęgniarki: 291 

Położne: 26 

Pozostały medyczny: 228 

Administracja i pozostały personel niemedyczny: 256 

Urlopy wychowawcze –osoby: - 

Urlop bezpłatny – osoby: 5 

 
8. Pozostałe dane statystyczne: 
 

Liczba pacjentów :  2019 (I półrocze) oraz dane z rok ubiegłego 2018 

Lecznictwo otwarte 2019 130 059 -  I półrocze 

Lecznictwo zamknięte  2019  6 329 -  I półrocze 

Lecznictwo otwarte - dane za 2018 247 659 

Lecznictwo zamknięte  - dane za 2018 11 457 

 

Liczba zabiegów operacyjnych  dane z Sekcji Statystyki 

Dane za rok 2017 2 279 

Dane za rok 2018 1 880 

 

Liczba łóżek do kontraktu z NFZ   

Dane na rok 2019 263 

 
9. Dane do oceny ryzyka zakażeń szpitalnych – dotyczy lecznictwa zamkniętego 
Liczba stwierdzonych zakażeń wewnątrzszpitalnych w roku: 
2010 – 156 
2011 -  77 
2012 -  123 
2013 – 160 
2014 -  162 
2015 – 214 
2016 - 221 
2017 – 180 
2018 - 203 
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Dane do oceny ryzyka zakażeń szpitalnych – dotyczy lecznictwa zamkniętego 
 

L.p.  TAK NIE 

1 W ZOZ działa Zespół d/s.  Zakażeń Szpitalnych x  

2 

W ZOZ rejestrowane są zakażenia szpitalne 

 Wszystkie x  

Wybiórczo   

3 

Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych 

2018 krwiopochodnych (wzw B, wzw C, 
HIV) 

 0 

Gronkowca  0 

Innych 160  

4 

ZOZ zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne / choroby zakaźne 

 Wszystkie x  

Krwiopochodne   

5 ZOZ posiada centralną sterylizatornię x  

6 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji x  

7 

Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: 

 wskaźniki fizyczne x  

wydruk komputerowy x  

testy Bowie-Dicka x  

testy paskowe x  

testy zintegrowane x  

testy biologiczne x  

8 

Inne opakowania używane do sterylizacji:   

 puszki kontenerowe   

rękawy papierowo – foliowe x  

Inne podwójny papier x  

9 

Do mycia rąk używane jest mydło w: 

 Dozownikach x  

Kostkach   

10 

Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom 

 szkolenie tylko przy przyjęciu do 
pracy 

x  

Systematycznie x  

11 

W ZOZ opracowane są następujące procedury postępowania 

 mycia i dezynfekcji rąk  x  

w czasie pobierania krwi x  

przy wykonywaniu iniekcji x  

podczas dezynfekcji x  

podczas sterylizacji x  

ze sprzętem endoskopowym x  

z zużytym sprzętem 
jednorazowym 

x 
 

ze skażonym mat. Biologicznym x  

12 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane x  

13 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie x  

14 

ZOZ posiada myjnię do endoskopów 

 Półautomatyczną   

Automatyczną x  
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Sterylizator   

15 
Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko 
żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) 

x 
 

 
 
 
10. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE DZIŁANOŚCI MEDYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ  

 
• Podmiot leczniczy nie wykonuje zabiegów chirurgii plastycznej/ estetycznej  
• Podmiot leczniczy nie przeprowadza eksperymentalnych metod leczenia  
• Podmiot leczniczy nie przeprowadza zabiegów chirurgii transplantacyjnej 
• Posiłki dla pacjentów przygotowywane są przez kuchnię szpitalną 
• Podmiot leczniczy posiada aptekę szpitalną, apteka nie sprzedaje leków na zewnątrz 
• Podmiot leczniczy posiada potwierdzoną pisemnie i wdrożoną procedurę bezpiecznego usuwania odpadów 
• Podmiot leczniczy posiada procedurę przechowywania rzeczy powierzonych przez pacjentów 
• Podmiot leczniczy posiada potwierdzony pisemnie i wdrożony Program Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych 
• SPZOZ Szpital prowadzi działalność w obiektach należących do osób trzecich (np. na podstawie umowy 

dzierżawy, najmu) - Ośrodek Zdrowia w Jadownikach ul. Środkowa 2 32-851 Jadowniki 
• SP ZOZ wynajmuje pomieszczenia innym podmiotom 
• Podmioty lecznicze (laboratoria) z którymi współpracuje SP ZOZ w Brzesku ma zawarte umowy posiadają polisy 

oc. 
 
11. Informacje o posiadanych certyfikatach  

• Certyfikat Systemu zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm: ISO 9001:2015; 14001:2015, ISO/IEC 
27001:2013 

• Certyfikat Akredytacyjny 2016/10 Ministerstwa Zdrowia, potwierdzający spełnianie standardów akredytacyjnych w 
zakresie lecznictwa szpitalnego z 15.03.2016r. 

• Certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ  w 
Brzesku z dnia 17.10.2012r  

• Certyfikaty ISO i Akredytacyjny zostały potwierdzone w ramach reocen potwierdzających utrzymanie przez SP ZOZ w 
Brzesku wysokiej jakości. 

      

 

12. Informacje na temat podwykonawców: 

Wrotom Sp z o.o.  Umowa obowiązuje do 31.12.2019  

Utylizacja odpadów niebezpiecznych/ medycznych  

– ,,ECO-ABC” Sp z o.o. u. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów 
Umowa obowiązuje do  31.12.2019 

Wywóz odpadów komunalnych – BZK BRZESKO, ul. Słowackiego 1 Umowa obowiązuje do 10.06.2020 

Przeglądy i serwis sprzętu medycznego  

 

TAK SPZOZ w Brzesku zawarł 27 umów 

na naprawę sprzętu medycznego 

Usługi medyczne w lokalizacji szpitala: (np. stacja dializ, kardiologia 

itp.) 
Nie 
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Firmy, z którymi SPZOZ zawarł umowy na przeglądy, naprawę i serwis sprzętu medycznego -  

AB-MED. SERWICE 

ANMEDIQ 

Drager Polska 

Inż medyczna K. Styś 

Elmeditech Szczepan 

MEDIC SERWIS 

MEDIKO 

RESQ 

ZTM 

TMS 

Arisco-Com 

Lifemed 

MEDIM 

Stryker 

TECHNO 

RM Medical 

P.I.W. Como 

Poyel 

Fresenius Medical Care Polska 

Polmed 

Regena Med. 

Pnemed Service 

Medikol System 

Pol –Med. Plus 

Oltech sp zo.o. 



__________________________________________________________________________________9 z 44 
SIWZ_Załącznik nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 

Aesculap Chifa Sp z o.o. 

Roche Diagnostics Polska Sp z o.o. 

 

 
SPZOZ zleca wykonywanie czynności i zabiegów medycznych/ diagnostycznych podwykonawcom 
również  poza lokalizacją Szpitala.:  
 
•  NEOROCOR Banaszkiewicz, Kułaga, Ostrowska, Tomaszewski i Lekarza Spółka Partnerska, ul. Jna Sobieskiego 18/1,  
     32-400 Myślenice, zakres: badania EMG, zespół cieśni nadgarstka, próby miasteniczne, oceny uszkodzenia nerwu    
      twarzowego. 
 
• DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, zakres: badania mikrobiologiczne,  
       badania analityczne, badania serologiczne, badania cytologiczne ginekologiczne,  
 
•   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501  

Kraków, zakres: badanie TK Angio pacjentów hospitalizowanych, konsultacje neurochirurgiczne, biopsje, 
konsultacje z  zakresu  chirurgii naczyń i gastroenterologii, badania toksykologiczne. 

 
• Zespół Przychodni Specjalistycznych SPZOZ w Tarnowie ul. M. Skłodowskiej – Curie 1, 33-100 Tarnów; zakres:  
 badania densytometryczne, EEG, usg gałki ocznej i oczodołów, kapilaroskopia  
 
• Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków  zakres: konsultacje pacjentów  
 hospitalizowanych: kardiochirurgiczne, torakochirurgiczne oraz badanie -  scyntygrafia płuc. 
 
• Szpital Wojewódzki im św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178 ,33-100   Tarnów 

zakres:, próby błędnikowe, kontynuacja leczenia neonatologicznego, świadczenia medyczne z zakresu 
chemioterapii i radioterapii  

 
• Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 Wysokospecjalistyczny transport noworodka  i   
 wcześniaka. 
 
• Rezonans Powiśle Sp z o.o., ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska -  badania rezonansu magnetycznego 
 
Usługi protetyczne: 
1. Pracownia Protetyki Stomatologicznej Halina Stokłosa, ul. Jana 16/13, 32-700 Bochnia 
3. Pracownia Protetyki Stomatologicznej Barbara Bodzenta, ul. Ogrodowa 9/50, 32-800 Brzesko 
4. Usługi Protetyczne Duda Danuta, ul. Kościuszki 65/9, 32-800 Brzesko 
5. Zakład Protetyki Stomatologicznej Danuta Roszkowny, ul. Spacerowa,  32-800 Brzesko 
6. Pracownia Techniki Dentystycznej Ewa Jakubowska, ul. Rynek 7, 32-800 Brzesko, 
 ,,Smile-Lab” Laboratorium Protetyki Stomatologicznej Anna Roszkowny, ul. Spacerowa 2, 32-800 Brzesko. 
 
• Synevo Polska Sp. z.o.o. ul. Zamieniecka 80/401, 04-158 Warszawa – badania histopatologiczne materiału   
 biopsyjnego oraz z urologicznych zabiegów re sekcyjnych, badania cytologiczne. 
 
• Voxel S. A. ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków zakres: teleradiologii oraz wykonywanie badań pozytonowej tomografii  
 emisyjnej, badania scyntygrafii 
 
• Alab Plus Sp. z.o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa zakres: badania histopatologiczne materiału  
 pooperacyjnego ginekologicznego, badania histopatologiczne materiału pooperacyjnego, badania  
 mikrobiologiczne w kierunku prątka gruźlicy 
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• GEERS Akustyka Słuchu SP.Z.O.O, 90-138 Łódź, ul. Narutowicza – badania tympanometryczne 

• TELEDIAGNOSIS – teletransmisja , ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań 

• Radiology Terapeutic Center Poland sp z o.o., Kraków, ul. Rymanowskiej 7 – koordynacja leczenia         

onkologicznego dla pacjentów z kartą DILO, udzielanie świadczeń zabiegowych, chemioterapii oraz radioterapii 

onkologicznej, medycyny nuklearnej pacjentów z kartą DILO. 

• Specjalistyczny Szpital im. S. Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66 – konsultacje okulistyczne i 

otolaryngologiczne dla pacjentów hospitalizowanych. 

 
Umowy na wypadek awarii tomografu komputerowego: 

• Szpital Wojewódzki im św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. Lwowska 178, 33-100  Tarnów;  

• SP ZOZ w Bochni :Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, 32-700 Bochnia, ul. Krakowska 31; 

• Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna 13,  33-100 Tarnów. 

 
Umowa na wypadek awarii Centralnej Sterylizatorni: 
 

• Szpital Wojewódzki im św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie ul. 
 
 
13. Ocena ryzyka ppoż oraz kradzieży. 
 
Opis budynków: 
 
 

Rodzaj 
obiektu 

Rok budowy Opis ogólny 

Konstrukcja 
i rodzaj 
pokrycia 
dachu 

Konstrukcja ścian 
Zabezpieczenia 
p/poż 

Rodzaj 
instalacji 
technicznej  

Zabezpieczenia 
przeciw 
kradzieżowe  Lokalizacja 

                

1.ul. 
Kościuszki 
68 

1975-1980 

Główne 
obiekty 
szpitala tworzą 
bryłę w 
kształcie litery 
H (segmenty 
A,B,C) z 
przyległym 
segmentem D: 
Oddziałem 
Chorób Płuc i 
Kuchnią 
szpitalną. 

Stropodach 
pokryty 
papą, 
budynek 
przyległy D 
pokryty 
blachą, 
budynki E, 
F, H 
pokryte 
papą. 

Ramowo- płytowa, 
ściany działowe z 
cegły 
dziurawki,wypełnienie 
ścian gazobetonem 
07,  budynek D 
technologia 
uprzemysłowiona 
szkieletowa, ściany 
wypełniające szkielet 
z bloków PGS, słupy-
rygle 
prefabrykowane, 
nietypowe,  budynek 
E- 1-no 
kondygnacyjny, 
częściowo 
podpiwniczony, 

Zewnętrzna i 
wewnętrzna 
sieć 
hydrantów, 
hydranty 
wewn. nowe 
typu 25 z 
wężem 
półsztywnym, 

Elektryczna, 
gazowa, 
wodociągowa, 
ciepłej wody 
użytk., CO,  
gazów 
medycznych, 
kanalizacyjna. 

Praca 24 h, 
monitoring 
kamer 

Budynek 
główny 
szpitala 

2005-2006 
wykonano 
termomo- 
dernizację, 

Budynki E, F i 
H są 
wolnostojące. 

Gaśnice,  
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2009-2012 
dostosowano 
segment A i D z 
Oddziałem Chorób 
Płuc i Kuchnią 
szpitalną.        2019             
Segment B (Blok 
Oper 5 p. i 
częściowo 6 p.), C 
(klatka ewak. 
zachodnia), do 
przepisów ppoż. i 
wymogów 
bezpieczeństwa. 

Wymiana 
instalacji 
wodociągowej, 
c.w.u., CO, 
wymiana 
okien, 
ocieplenie 
ścian wraz z 
wyprawą 
elewacyjną 

konstrukcji 
prefabrykowanej o 
układzie słup-rygiel 
budynek F 
technologia 
tradycyjna , ściany z 
cegły ceramicznej, 
budynek H- 
parterowy, ściany 
prefabrykowane z 
elementów 
typowych-kanałowych  

 W  budynku A, 
B (5 i 6 p.) i 
kuchni i O/Ch. 
Płuc D 
wykonany i 
działający 
system ppoż. 
SAP oraz 
oddymianie 
klatek 
ewakuacyjnych,  
wydzielono  
klatkę ewak. w 
segmencie  C 
od 6 p. do 
poziomu -1 
(piwnicy), na 
każdym piętrze 
zamontowano 
drzwi ppoż, 
czujki ppoż i 
klapy 
oddymiające 

2.ul. 
Kościuszki 
68 

1975-1980 

Wymiana 
instalacji: 
gazowej, 
wodociągowej, 
c.w.u., CO 
wymiana 
okien, 
ocieplenie 
ścian wraz z 
wyprawą 
elewacyjną 

Stropodach 
pokryty 
papą 

Murowana z 
pustaków 
piankowych, ściany 
działowe z cegły 
dziurawki 

Zewnętrzna 
sieć 
hydrantów, 
gaśnice 

Elektryczna, 
gazowa, 
wodociągowa, 
ciepłej wody 
użytk., CO,  
kanalizacja 

Praca 24 h 

Budynek 
Sekcji 
Technicznej 
(kotłownia) 

2005-2006 
przebudowa- nowa 
kotłownia gazowa 

nowy agregat 
prądotwórczy 
z samo 
startem (od 
2011r.), nowa 
hydrofornia z 
2016 

monitoring 
kamer 

        

3.ul. 1975-1980 ocieplenie Stropodach Murowana z Zewnętrzna Tlenowa, 1 zamek 



__________________________________________________________________________________12 z 44 
SIWZ_Załącznik nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 

Kościuszki 
68 Budynek 
tlenowni 

2005-2006 
wykonano 
termomo- 
dernizację 

ścian wraz z 
wyprawą 
elewacyjną 

pokryty 
papą 

pustaków 
piankowych, ściany 
działowe z cegły 
dziurawki 

sieć 
hydrantów, 
gaśnice 

elektryczna 

kłódka na 
drzwiach 

4. Budynek 
w Woli 
Dębińskiej 

Wykonano 
termomodernizację. 

Budynek 
wolnostojący, 
piętrowy 

Stropodach 
pokryty 
papą 

Konstrukcja ścian 
betonowa, ściany 
działowe z cegły 

Gaśnice, 
hydrant 
zewnętrzny. 

Elektryczna 
wodociągowa, 
ciepłej wody 
użytk., CO, 
instalacja 
gazowa, 
elektryczna 

2 zamki 

Wykonano 
instalację gazową. 
Wymieniono piec 
CO na gazowy. 

krata w 
oknach apteki 

 
14. Pozostałe informacje na temat Szpitala: 

 

• Zasilanie awaryjne w Szpitalu w energię elektryczną na wypadek przerw w dostawie - agregat prądotwórczy 
+ups (Intensywna Terapia i Blok Operacyjny); 

• Zaopatrzenie w energię cieplną  - kotłownia własna gazowa zasilanan z sieci, zbiornik propan butan – zapasowy 
6 m3 

• Zaopatrzenie w wodę - sieć gminna; zbiornik przepływowy rezerwowy 400 m3. 

• Budynki są murowane, brak konstrukcji drewnianych oraz pianki poliuterynowej. 

• Wszystkie budynki Szpitala znajdują się na terenie pozazalewowym i od 20 lat na tym terenie nie występowała 
powódź. 

• W lokalizacjach szpitala nie ma magazynów wysokiego składowania. 

• Wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane 

potwierdzające właściwy stan techniczny  i nie są zagrożone katastrofą. 

 

15. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w Szpitalu –  

W segmencie A i D został zainstalowany profesjonalny system zabezpieczenia przeciwpożarowego tj. zostały 
wydzielone strefy pożarowe poprzez montaż odpowiednich drzwi ppoż oraz okien ognioodpornych,  wykonano 
nowe  instalacje ppoż i zamontowane tzw. czujki dymu, a także został wykonany system oddymiania klatek 
ewakuacyjnych poprzez zamontowanie  klap oddymiających, wymieniono na nowe hydranty wewnętrzne. 
Wykonano system alarmowania SAP, w pomieszczeniach portierni została zainstalowana centrala systemu z 
możliwością automatycznego powiadamiana Państwowej Straży Pożarnej w razie pożaru. Wszystkie budynki są 
odpowiednio oznakowane i wyposażone w gaśnice ( 100 szt). Została opracowana w 2016 roku nowa instrukcja 
bezpieczeństwa pożarowego. Sieć hydrantów jest sprawna ( 33 wewnętrznych  + 4 zewnętrzne). Oświetlenie 
awaryjne zasilane z agregatu lub akumulatorów jest sprawne. Instalacja odgromowa jest sprawna, sprawdzana co 
roku – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na terenie działalności Zamawiającego obowiązuje  całkowity zakaz 
palenia. Przeglądy instalacji elektrycznej, odgromowej, gazowej, wentylacyjnej przeprowadzane są zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. Prowadzona jest regularna kontrola stanu technicznego budynków według prawa 
budowlanego. Budynki w konstrukcji dachu nie posiadają elementów drewnianych. 

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi  przepisami prawa  oraz 
posiadają aktualne przeglądy i badania. Obiekt SP ZOZ w Brzesku chroniony jest systemem sygnalizacji pożarowej 
POLON 4900. Przy wejściu głównym do budynku Zespołu znajdują się dwie centrale POLON 4900, z których jedna 
pełni funkcję nadrzędną – chroniąc segment A1, A2 oraz budynek D, drugą funkcję podrzędną – chroniąc część A2. 
Łącznie centrale chronią około 1000 stref pożarowych w budynkach szpitala. Zamontowane czujki i ostrzegacze 
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pożarowe posiadają aktualne certyfikaty. Rozmieszczenie czujek pożarowych jest zgodne ze specyfikacją PKN-
CEN/TS 54-14. Na klatkach ewakuacyjnych zamontowane są klapy dymowe (Mercor i AFG) współpracujące z 
centralami systemu POLON.  

Zamontowane elektrotrzymacze w drzwiach pożarowych rozdzielających strefy pożarowe w ciągach 
komunikacyjnych i uruchamianych poprzez sygnał alarmu pożaru – generowany za pomocą ostrzegaczy 
pożarowych. 

 

Rozbudowano system sygnalizacji pożarowej, który oprócz wykrywania pożaru lub zagrożenia  pożarowego 
pełni również istotne funkcje związane z ograniczeniem skutków powstałego pożaru,  jak i nadzorowaniem 
innych systemów i urządzeń wpływających na bezpieczeństwo pożarowe. 

 Rozbudowano system sygnalizacji pożaru  o dodatkowe obszary: 

• kondygnacja 5 segment B, blok operacyjny, 

• kondygnacja 6 segment B, wentylatorownia i pomieszczenia techniczne, 

• klatka ewakuacyjna segment C przy poradniach od strony zachodniej , 

• hol wejściowy, parter segment C, 

• pomieszczenie „Informacji” - miejsce montażu central SSP. 

 

Rozbudowano system oparty na centralach Polon 4900 produkcji Polon Alfa. Zastosowano  adresowalne 
automatyczne i ręczne elementy detekcji pożaru oraz adresowalne moduły kontrolno-wykonawcze.  

 

W nowo powstałej instalacji zastosowano czujniki pożaru: 

 a) automatyczne: 

• procesorowe, adresowane, optyczne, punktowe czujki dymu DUR-4046 

• uniwersalne czujki dymu DUO-6046  

• procesorowe adresowane uniwersalne czujki ciepła TUN-4046 

• procesorowe adresowalne dwusensorowe DOT-4046, DPR-4046 

• procesorowe adresowalne wielosensorowe DUT-6046 

  

b) ręczne: 

• adresowane ostrzegacze pożaru ROP 4001M 

Dozorem czujników objęto wszystkie pomieszczenia na 5p. – Blok Operacyjny i 6p. – wentylatornia i pomieszczenia 
techniczne, holu wejściowego, klatki ewakuacyjnej przy poradniach od strony zachodniej i pomieszczenia 
„Informacji”,  jak również przestrzeni między sufitowych. W poziomych  ciągach komunikacyjnych oraz przy 
wyjściach ewakuacyjnych, pomieszczeniu „informacji”  zainstalowano ręczne ostrzegacze pożarowe. We 
wszystkich budynkach szpitala są oznakowane drogi ewakuacyjne stosownie do kierunku ewakuacji, oznakowano 
również tam gdzie występują drzwi ppoż, ROPy, załączniki klap oddymiających. 

 

System SSP w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego II stopnia realizuje poniższe funkcje: 

• uruchomienie sygnalizatorów alarmu na piętrze 5, 6 oraz klatce schodowej przy budynku C, holu wyjściowym 
do budynku oraz pomieszczeniu „Informacji”, 

• wyłączenie central wentylacyjnych bloku operacyjnego i zamknięcie klap przeciwpożarowych na kanałach 
wentylacyjnych na granicy stref pożarowych, 

• otwarcie na dojściach do dróg ewakuacyjnych drzwi automatycznych rozsuwanych i pozostawienie w stanie 
otwarcia dla celów ewakuacji, 

• uruchomienie systemu grawitacyjnego usuwania dymu i ciepła z klatki ewakuacyjnej przy budynku „C”, 
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• zamknięcie drzwi przeciwpożarowych poprzez zwolnienie trzymaczy elektromagnetycznych na bloku 
operacyjnym, 

• zwolnienie blokad elektromagnetycznych w przejściach objętych kontrolą dostępu dla celów ewakuacji, 

• zamknięcie (opuszczenie) rolet przeciwpożarowych w oknach na granicy stref ppoż w pomieszczeniu 
„Informacji”, 

• przekazanie sygnału alarmu pożarowego do automatyki dźwigów osobowych (windy przy budynku C), 

• zaświecenie dodatkowych lamp ostrzegawczych z napisem „Pożar”. 

 

W czasie alarmu uruchamiane są  adresowane SAW 6106 i nieadresowalne SAW 6106 sygnalizatory akustyczne z 
nadawaniem komunikatów słownych. 

W pomieszczeniach na 5 i 6 piętrze segmentu B zamontowano gaśnice proszkowe 2 kg –  16 szt., 4 kg – 9 szt i 
gaśnice śniegowe 5 kg – 3 szt. 

 

16. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany  

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:  

 

• ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.z 2009r Nr 178 poz. 1380 z późn.zm) 

• ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2002 r Nr.75, poz.690 z późn.zm) 

• rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z 2010r Nr.109, poz. 719 z późn.zm) 

 

17. Najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w odległości ok. 3 km od siedziby Zamawiającego, 
natomiast od budynku w Woli Dębińskiej 7 km 

 

18. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:  

• instalacja odgromowa, 

• Tomograf komputerowy posiada własne zasilanie z rozdzielni, 

• Zainstalowany tomograf komputerowy posiada odpowiednie zabezpieczenie przed przepięciem w sieci typ D.  

• na Oddziale Anestezjologii – UPS-y, 

• urządzenia biurowe posiadają ACAR-y. 

• koncentratory w węzłach sieci komputerowej posiadają UPS-y 

• windy osobowe nowej generacji z systemem automatycznego opuszczania się na poziom zero przy braku 
zasilania i z otwartymi drzwiami pozostają nieruchomo. 

• Pracownicy Zamawiającego – elektrycy posiadają aktualne  uprawnienia zgodne w wymogami SEP. 

• Blok Operacyjny został wyposażony w nowe lamy operacyjne, gniazda oraz oświetlenie, których działanie 
zabezpieczone jest przez UPSy. 

• Sale operacyjne zabezpieczone przez system IT. 

• Wymieniono rozdzielnie w następujących obszarach: 
 

✓ Oddział Ortopedii – 5p, A2, 
✓  Blok Operacyjny – 5p, B, 
✓ Oddział Wewnętrzny – 2p, A1, A12, A2, 
✓ Oddział Dziecięcy – 1p, A1, A12, A2, 
✓ DDOM – 1p, A2, 
✓ SOR – parter, A2 
✓ Centralna Sterylizacja –  -1p, A1, A2 
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✓ piętro 3 segment C, 
✓  piętro 2 segment B i C, 
✓  piętro 1 segment B, 
✓  parter segment C. 

  
Wszystkie w/w rozdzielnie zabezpieczone są przez warstwowe wyłączniki przepięć. 
 
19. Pozostałe informacje dotyczące oceny ryzyka:  

• Sprzęt elektroniczny medyczny zgłoszony do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk nie znajduje się w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody/poniżej poziomu gruntu 
oraz wyposażonym w tryskacze. 

• Serwerownia nr 1, serwerownia nr 2, pomieszczenie dla tomografu komputerowego, Laboratorium analityki 
dysponują niezależnymi (w stosunku do pozostałej części budynku/ów) systemami wentylacji grawitacyjnej i 
klimatyzacji. 

• Informacje dotyczące agregatów prądotwórczych: 
 
a) przeglądy okresowe i konserwacja agregatu prądotwórczego wykonywane są corocznie, zgodnie z 

warunkami gwarancji, 
b) magazynowane paliwo wystarcza na 10 godzinny czas pracy agregatów pracy przy pełnym obciążeniu 
c) agregat posiada autostart i działa w automacie w przypadku zaniku energii elektrycznej;  

• Nowoczesny zestaw pompowy (hydroforowy) zapewniający dostawy wody oraz utrzymujący właściwe 
ciśnienie w sieci. 

• Szpital posiada lądowisko dla helikopterów wybudowane w 2013 r., umożliwiające start i lądowanie  LPR w 
dzień oraz w nocy. 

 
20.   INFORMACJE O SZKODOWOŚCI I WNOSZONYCH ROSZCZENIACH  
 

Informacje o szkodowości: 
Przebieg ubezpieczenia w ramach zawartych umów obowiązkowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia OC – za 
okres pięciu ostatnich lat (2014-2019) 
 

• Szkody wypłacone według daty powstania szkody : 
 

Rok 
szkody 

Grupa ubezpieczeniowa 
Liczba 
szkód 

Suma 
odszkodowań 

Rok wypłaty Założone 
rezerwy 

2019 
OC obowiązkowe podmiotu leczniczego 0 0 0 0 

OC dobrowolne 0 0 0 0 

2018 
OC obowiązkowe podmiotu leczniczego 0 0 0 0 

OC dobrowolne 0 0 0 0 

2017 
OC obowiązkowe podmiotu leczniczego 0 0 0 0 

OC dobrowolne 0 0 0 0 

2016 
OC obowiązkowe podmiotu leczniczego 0 15 550,- 2017 0 

OC dobrowolne 0 0 0 0 

2015 OC obowiązkowe podmiotu leczniczego 2 65 275,- 
Kwota: 58.275,-

PLN - 2019 
0 
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Kwota: 7.000,-PLN 
– 2016,2017 

OC dobrowolne 1 259,- 2015 0 

2014 
OC obowiązkowe podmiotu leczniczego 0 0 0 0 

OC dobrowolne 0 0 0 0 

 
 

Przebieg ubezpieczenia w ramach zawartych umów ubezpieczeń majątkowych – za okres 4 ostatnich lat (2015-
2019) 
 

• Szkody wypłacone według daty powstania szkody : 
 

Rok 
szkody 

Grupa ubezpieczeniowa Liczba szkód 
Suma 

odszkodowań 
Założone 
rezerwy 

2019 

Sprzęt elektroniczny 
 

5 62.652,- 0 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 2 4.451,- 0 

2018 

Sprzęt elektroniczny 
 

2 37.337,- 0 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 2 13.974,- 0 

2017 

Sprzęt elektroniczny 
 

4 58.366,- 0 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 7 130.764,- 0 

2016 

Sprzęt elektroniczny 
 

0 0 0 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 7 69.397,- 0 

 
 
 

Ubezpieczenia komunikacyjne – przebieg ubezpieczenia za okres 2016-2019 
 

Rok 
wpisu 

Grupa 
ubezpieczeniowa 

Liczba 
szkód 

Suma odszkodowań 
Ustalone 
rezerwy 

2016 
OC p.p.m 1 1.000,-PLN 0 

AutoCasco 1 2.568,-PLN 0 

2017 
OC p.p.m 0 0 0 

AutoCasco 2 19.364,33 PLN 0 

2018 
OC p.p.m 1 2.823,-PLN 0 

AutoCasco 2 156.163,-PLN* 0 

2019 
OC p.p.m 0 0 0 

AutoCasco 4 68.777,-PLN* 0 

 

• Szkoda PL2018031302198 (KBR2P25) – na jezdnie wtargnęły sarny, kierowca chcąc uniknąć zderzenia 
rozpoczął nagłe hamowanie, wypadł z jezdni, przewrócił karetkę na bok (szkoda całkowita z AC na kwotę 
154.000,-PLN) 
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• Szkoda PL2019020400414 (KBR2P25) – zderzenie z łosiem który wtargnął na jezdnię (szkoda AC wypłacone 
odszkodowanie na kwotę 21.506,-PLN ) 

 
 
II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I WARUNKI ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem postepowania jest: 
 
Część 1 Zamówienia: 

• obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych 
albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
/Dz. U. z 2011 r.  Nr 293, poz. 1729/, 

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  medycznej innej niż objęta 
obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą z włączeniem 
ubezpieczenia nadwyżkowego, 

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – 
działalność pozamedyczna (ubezpieczenie dobrowolne),                 
 

Część 2 Zamówienia: 

• ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. 

• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 
 

Część 3 Zamówienia: 

• Ubezpieczenia komunikacyjne  
 

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

• Ubezpieczenie Auto-casco, 

• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 

• Ubezpieczenie Assistance 
 

Postanowienia do wszystkich części Zamówienia: 
 
W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą mieć zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy, o ile 
nie stoją w sprzeczności z SIWZ. 

 

• TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 
 

Cześć 1 oraz Część 2 Zamówienia. 
Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące tj. od 01.11.2019 do  31.10.2021r. 
Umowy ubezpieczenia będą wystawiane z rocznym okresem polisowania. 

Pierwszy okres ubezpieczenia od 01.11.2019r. do 31.10.2020r.  
Drugi okres ubezpieczenia  od 01.11.2020r. do 31.10.2021r. 
 
Cześć 3 Zamówienia. 
Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące tj. od 01.11.2019 do 31.10.2021r. 
Umowy ubezpieczenia będą wystawiane z rocznym okresem polisowania. 
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Dla części 3 Zamówienia  będą miały zastosowanie okresy ubezpieczenia  zgodnie z załącznikiem numer 4 do SIWZ. 
Termin wykonania ma obejmować pojazdy, dla których początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w okresie 
od 01.11.2019 do 31.10.2021r. 
 
 
Część I Zamówienia. 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

 
Ubezpieczeniem objęta jest 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, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.04.2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). 
 
SUMA GWARANCYJNA  
 

Suma gwarancyjna Wysokość w euro 

Wszystkie zdarzenia 500 000  

Limit na jedno zdarzenie 100 000  

 

• Udział własny: brak 

• Franszyza integralna: brak 

• Franszyza redukcyjna: brak 
 
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu  prowadzenia działalności medycznej innej niż 
objęta obowiązkowym    ubezpieczeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą z włączeniem ubezpieczenia 
nadwyżkowego 

 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:  
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności związanej z 
udzielaniem świadczeń medycznych w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których 
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie 
trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Przez wypadek ubezpieczeniowy 
rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego 
została wyrządzona szkoda.  
 
Ochroną ubezpieczeniową objęte mają być szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz osoby, za które ponosi on 
odpowiedzialność, w tym przez osoby nie będące pracownikami ubezpieczającego, a za które ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy Ubezpieczonym a taką osobą lub 
podmiotem kierującym taką osobę do Ubezpieczonego (np. wolontariusze, studenci, stażyści, słuchacze szkół 
medycznych itp.)  
 
Ochroną mają być objęte również roszczenia powstałe z wypadków ubezpieczeniowych objętych ochroną 
ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej - które nie 
zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie 
nadwyżkowe). 
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W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych 
warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte 
systemem ubezpieczeń obowiązkowych. 
 
Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku wypadków 
zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego 
terminu przedawnienia.  
Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń zawiera ponadto następująco zdefiniowane rozszerzenia o szkody:  
 
1) związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych 
powodujących WZW)  
 
2) wyrządzone osobom, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy staną się pacjentami 
podmiotu leczniczego  
 
3) wyrządzone osobom bliskim osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność – w sytuacji, kiedy staną się 
pacjentami podmiotu leczniczego  
 
SUMA GWARANCYJNA  
 

Suma gwarancyjna Wysokość w PLN 

         Wszystkie zdarzenia 300 000  

Limit na jedno zdarzenie 300 000  

 

• Udział własny: 5% 

• Franszyza integralna: brak 

• Franszyza redukcyjna: brak 
 

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  - działalność pozamedyczna i posiadanie mienia 
 
Zakres terytorialny 
Ubezpieczeniem musi być objęta odpowiedzialność cywilna Szpitala – działalność pozamedyczna za szkody 
wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  we wszystkich miejscach prowadzenia działalności. 
 
Zakres ubezpieczenia 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Zamawiającego  za szkody powstałe w związku z 
prowadzoną działalnością pozamedyczną oraz posiadanym i użytkowanym mieniem ruchomym i nieruchomym, w 
tym szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje czystych 
strat finansowych 
 
Przez szkodę osobową rozumie się: szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia , 
w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia. 
 
Przez szkodę rzeczową rozumie się: szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym 
także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub 
uszkodzenie rzeczy.  
Zakres  czasowy odpowiedzialności Wykonawcy:  
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Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia 
oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. 
Jeżeli nie można ustalić dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego,  za dzień jego zajścia uznaje się dzień, w którym 
stwierdzono zaistnienie szkody, przy czym za dzień zajścia wypadku ubezpieczeniowego, w następstwie którego 
powstała szkoda na osobie przyjmuje się dzień, w którym poszkodowany po raz pierwszy skontaktował się z 
lekarzem w związku z objawami, które są przyczyną zgłaszanych roszczeń. 
 
Wszystkie szkody, które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę niezależnie od liczby 
poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się, że powstały w chwili powstania pierwszej szkody 
(szkoda seryjna). Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę seryjną w przypadku, gdy wypadek ubezpieczeniowy, w 
następstwie którego powstała pierwsza szkoda zaszedł w okresie ubezpieczenia 
 
Wypadek ubezpieczeniowy -  śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub 
uszkodzenie rzeczy,  
 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń w związku z umyślnym działaniem lub zaniechaniem. Pokryte 
są szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem 

 
Suma gwarancyjna: 
 

Suma gwarancyjna Wysokość w PLN 

Wszystkie zdarzenia 400.000 

Limit na jedno zdarzenie 400.000 

 
 

Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń winien zawierać nadto następująco zdefiniowane rozszerzenia o 
szkody : 

 
I. OC za szkody  wyrządzone w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku           z  

udzielaniem świadczeń zdrowotnych - z sublimitem 50.000 PLN na    jedno  i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia z podlimitem na jednego pacjenta w wysokości 1.500 PLN  –  w poniższym brzmieniu: 
 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie 
leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym 
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia Strony postanowiły rozszerzyć 
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w 
podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta 
przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych 
zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na 
przechowanie. 
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na 
podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w 
związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. 
5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy 
depozytu. 

 
II. OC za szkody  wyrządzone przez podwykonawców (OC podwykonawcy z prawem do regresu), do wysokości 

sumy gwarancyjnej, 
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III. OC za szkody  wyrządzone pracownikom, powstałe w następstwie wypadków przy pracy (OC pracodawcy) do 

wysokości sumy gwarancyjnej,  - w  poniższym brzmieniu: 
          

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z 
wypadkiem przy pracy. 
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym 
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia Strony postanowiły rozszerzyć 
zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone 
pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do 
ich naprawienia. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu. 
 

IV.        OC za szkody  wyrządzone powstałej w następstwie działania urządzeń wodociągowo-  
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych lub urządzeń związanych z  dostarczaniem bądź 
przetwarzaniem energii elektrycznej do wysokości sumy gwarancyjnej, 
 

V. Odpowiedzialność cywilna deliktowa  za szkody powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego funkcji o 
charakterze  administracyjnym, organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką 
służby zdrowia do wysokości sumy gwarancyjnej 
 

VI. OC za szkody  wyrządzone powstałe w pojazdach pracowników (odpowiedzialność deliktowa)     – nie dotyczy 
szkód kradzieżowych z sublimitem 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

VII. OC za szkody wyrządzone w ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy - do wysokości sumy 
gwarancyjnej 

VIII. OC za szkody  wyrządzone w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy - do wysokości sumy 
gwarancyjnej,  - w  poniższym brzmieniu 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły 
rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z 
których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub 
innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) w gruntach; 
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia; 
3) powstałych w urządzeniach , instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej 
nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy; 
4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw 
koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

IX. OC za szkody wyrządzone osobom bliskim pracowników Ubezpieczonego, gdy stają się oni pacjentami Szpitala 
do wysokości sumy gwarancyjnej 

X. OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne  - nie podlegające rejestracji (szpital posiad dwa takie 
pojazdy) do wysokości sumy gwarancyjnej 

XI. OC za szkody wyrządzone przez produkt (żywienie, artykuły spożywcze) z rozszerzeniem o ryzyko przeniesienia 
chorób zakaźnych do wysokości sumy gwarancyjnej 
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Franszyzy:  

a) franszyza redukcyjna – 500,-PLN w każdej szkodzie rzeczowej  
 
Ponadto w ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel pokryje: 
• uzasadnione i niezbędne koszty jakie poniósł Zamawiający, w celu zapobieżenia powstaniu bezpośrednio 

grożącej szkodzie lub zwiększeniu się szkody, 
 
• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności    lub rozmiaru szkody, 
 
• koszty  procesu  z  udziałem  Zamawiającego jako  pozwanego przeciwko, któremu toczył się proces o 

naprawienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową 
 
Klauzule fakultatywne: 
 
KF klauzule fakultatywne – mają zastosowanie do I części z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń:  
 

• Klauzula zniesienia franszyzy redukcyjnej kwotowej: - klauzula ma zastosowanie  do dobrowolnego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  - działalność pozamedyczna i posiadanie mienia  

 
Ustala się, że w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej nie ma zastosowania jakakolwiek franszyza 
redukcyjna/udział własny.  
 

• Klauzula zniesienia franszyzy redukcyjnej procentowej: - klauzula ma zastosowanie  do  
do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej innej niż 
objęta obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą z włączeniem ubezpieczenia 
nadwyżkowego 
 
Ustala się, że w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej 
innej niż objęta obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą z włączeniem 
ubezpieczenia nadwyżkowego nie ma zastosowania jakakolwiek franszyza redukcyjna/udział własny 
 
 

• Klauzula reprezentantów:  - klauzula ma zastosowanie wyłącznie do dobrowolnego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej  - działalność pozamedyczna i posiadanie mienia 

 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego. Za Ubezpieczającego rozumie 
się wyłącznie kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub organ zarządzający niepublicznym zakładem opieki 
zdrowotnej, tylko w zakresie czynności innych niż związane z osobistym udzielaniem świadczenia zdrowotnego. 
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do 
Ubezpieczonego. 
 

• Klauzula funduszu prewencyjnego: - klauzula ma zastosowanie do wszystkich wnioskowanych ubezpieczeń 
w ramach I Części Zamówienia  

 
Wykonawca zobowiązuje się do przyznania funduszu prewencyjnego na poprawę zabezpieczeń w zakresie 
bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenia ryzyka  wysokości 20.000 PLN do wykorzystania w okresie 6 miesięcy od daty 
przekazania środków Zamawiającemu przez Wykonawcę. Termin przekazania środków nie może nastąpić później niż: 
1) 50% środków w okresie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy ubezpieczenia, 
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2) 50% środków w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy ubezpieczenia. 
 
Cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę, a wszystkie 
czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania 
wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej. 
 

• Klauzula ratalna - klauzula ma zastosowanie do wszystkich wnioskowanych ubezpieczeń w ramach I Części 
Zamówienia 

 
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia   
z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Zamawiający nie może zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do 
zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca 
wysokości nieopłaconych rat składki. Raty składki  płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie 
ubezpieczenia 
 
• Klauzula zgłaszania szkód - klauzula ma zastosowanie do wszystkich wnioskowanych ubezpieczeń w ramach I 

Części Zamówienia 
 
W każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis 
mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: „W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża 
się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach”. 
 

Lp.  Nazwa klauzuli Pkt. 

1. Klauzula zniesienia franszyzy redukcyjnej kwotowej: 
Klauzula ma zastosowanie  do dobrowolnego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej  - działalność pozamedyczna i 
posiadanie mienia  
 

15 

2. Klauzula zniesienia franszyzy redukcyjnej procentowej:  
klauzula ma zastosowanie  do dobrowolnego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
medycznej innej niż objęta obowiązkowym ubezpieczeniem 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą z włączeniem 
ubezpieczenia nadwyżkowego 

30 

3. Klauzula reprezentantów: 
Klauzula ma zastosowanie  do dobrowolnego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej  - działalność pozamedyczna i 
posiadanie mienia  
 

20 

4. Klauzula funduszu prewencyjnego: 
Klauzula ma zzastosowanie do wszystkich wnioskowanych 
ubezpieczeń w ramach I Części Zamówienia  
 

15 

5. Klauzula ratalna: 
Klauzula ma zastosowanie do wszystkich wnioskowanych ubezpieczeń 
w ramach I Części Zamówienia  
 

10 

6. Klauzula zgłaszania szkód: 
Klauzula ma zastosowanie do wszystkich wnioskowanych ubezpieczeń 
w ramach I Części Zamówienia  
 

10 
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Część II ZAMÓWIENIA. 
 

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
 
1.1 .Podstawa 
– aktualnie obowiązujące warunki ubezpieczeń mienia od wszystkich ryzyk.  
 
1.2 Obligatoryjny Zakres ubezpieczenia  

– obejmuje szkody między innymi:  

➢ Powstałe w wyniku wszelkich zdarzeń losowych poza enumeratywnie wyłączonymi w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia  

➢ Powstałe w lampach elektronowych i RTG z wyłączeniem szkód eksploatacyjnych 
➢ Kradzież z włamaniem i rabunek oraz koszty naprawy zabezpieczeń zniszczonych w bezpośrednim związku z 

włamaniem lub próbą włamania 
➢ Gotówkę w transporcie od rabunku - średnia ilość transportów gotówki w ciągu roku - 48 
➢ Szyby od stłuczenia wraz z kosztami transportu i napraw ekspresowych 
➢ Zniszczenie zgłoszonego do ubezpieczenia mienia wskutek prowadzonej akcji ratowniczej 
➢ Ubezpieczyciel dodatkowo ponosi odpowiedzialność zgodnie z zakresem wymienionym w dodatkowych 

klauzulach 
 

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone szkody spowodowane przez: 

• pożar, 

• uderzenie pioruna (działanie bezpośrednie i pośrednie),  

• przepięcia  

• wybuch, 

• upadek statku powietrznego, 

• huragan (za huragan uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s), 

• deszcz nawalny, 

• powódź, (ochrona dla ryzyka powodzi nie może być uzależniona od lokalizacji mienia jak również od 
historycznego występowania szkód z tego tytułu na danym terenie]), 

• lawinę, napór lodu lub śniegu (działanie bezpośrednie i pośrednie na ubezpieczone mienie),  

• grad, 

• trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, 

• dewastację, wandalizm, w tym graffiti 

• zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno–kanalizacyjnych lub 
technologicznych, w tym szkody spowodowane awarią, cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń 
kanalizacyjnych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach, topnienie 
śniegu i/lub lodu,  pęknięcie lub zamarznięcie przewodów i urządzeń będących we władaniu Ubezpieczonego, 
znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku, lub na posesji objętej ubezpieczeniem. 

• dym i sadzę  

• upadek drzew lub budowli na ubezpieczone mienie, 

• uderzenie pojazdu, najechanie lub inne uszkodzenie przez pojazd w tym pojazd/jednostkę należący i/lub 
użytkowany przez Ubezpieczonego, (także w ogrodzenia, bramy lub budynki i budowle), 

• huk ponaddźwiękowy, 

• kradzież z włamaniem i rabunek, 
 

1.3. Obligatoryjne  klauzule:  
▪ Ograniczenie zasad proporcji 
▪ Reprezentantów,  
▪ Automatycznego pokrycia 
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▪ Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 
▪ Klauzula ubezpieczenia od dewastacji/wandalizmu 
▪ Miejsca ubezpieczenia 
▪ Ubezpieczenia drobnych robót budowlanych 
▪ Niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
▪ Zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
▪ Wypłaty zaliczki 
▪ Przepięciowa 
▪ Kosztów zabezpieczenia przed szkodą 
▪ Kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 
▪ Kosztów odtworzenia dokumentacji 
▪ Klauzula zrzeczenia się prawa do regresu 
▪ Wynagrodzenia ekspertów 
▪ Przeniesienia mienia 
▪ Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem vat  
▪ Klauzula aktów terroryzmu 
▪ Klauzula 72 godzin  
▪ Klauzula ubezpieczenia mienia będącego poza ewidencją  
▪ Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń 
▪ Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia  
▪ Klauzula braku konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania oraz  odtworzenia limitów na pierwsze       
         ryzyko 

 
 
1.4. Udziały własne, franszyzy 

  Udziały własne- nie mają zastosowania 

• Franszyza redukcyjna – 500 PLN z wyłączeniem: 

• Franszyza redukcyjna dla  klauzuli aktów terroryzmu wynosi 5% wartości szkody nie   mniej niż 2.500,-PLN 

• Franszyza integralna – maksymalnie 500 PLN 

1.5. Przedmiot ubezpieczenia, system ubezpieczenia oraz wartości poszczególnych składników majątku / limity 
odpowiedzialności 

 
Sumę ubezpieczenie środków trwałych stanowi ich wartość odtworzeniowa lub księgowa brutto niezależnie od 
stopnia faktycznego zużycia lub umorzenia.  
 
System Ubezpieczenia: sumy stałe, dla określonych poniżej podlimitów odpowiedzialności sumy stałe/ pierwsze 
ryzyko. 

SP ZOZ jest zgłoszony jako podatnik VAT. Przeważająca działalność jest zwolniona z podatku VAT. Ustalone sumy 
ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT. 

 

Przedmiot ubezpieczenia Wg wartości Suma ubezpieczenia w PLN 

Grupa I  
Księgowa 
brutto/sumy stałe 
 

25 218 635,48- zł 
 

Grupa II 
Księgowa brutto/ 
sumy stałe 
 

970 648,47 zł 
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Grupa III 

Księgowa brutto/ 
sumy stałe 
 
 

731 289,44 zł 
 

Grupa IV (z wyłączeniem sprzętu 
zgłoszonego do ubezpieczenia w 
ramach sprzętu elektronicznego) – 
zgodnie z załącznikiem  

Księgowa brutto/ 
sumy stałe 
 

3 264 590,03 zł 

Pozostałe wyposażenie  
Księgowa brutto/ 
sumy stałe 
 

2 172 567,86 zł 
 
 
 

Grupa V 
Księgowa brutto/ 
sumy stałe 
 

191 783,42 zł 
  
 

Grupa VI (z wyłączeniem sprzętu 
zgłoszonego do ubezpieczenia w 
ramach sprzętu elektronicznego) – 
zgodnie z załącznikiem 

Księgowa brutto/ 
sumy stałe 
 

1 941 154,56 zł 
 
 

Grupa VII (pozycja 1,2 pojazdy 
wolnobieżne nie rejestrowane) 

Księgowa brutto/ 
sumy stałe 
 

37 385,00 zł 

Grupa VIII (z wyłączeniem sprzętu 
zgłoszonego do ubezpieczenia w 
ramach sprzętu elektronicznego) 

Księgowa brutto/ 
sumy stałe 
 

12 202 581,17 zł 
  

Razem  
                 

                    46 730 635,43 zł 
 

 
 
   Pozostałe mienie: 

Przedmiot ubezpieczenia Wg wartości Suma ubezpieczenia w PLN 

Środki obrotowe 
cena nabycia, koszt 
wytworzenia; sumy 

stałe 
1 000 000,00 

Gotówka /w i poza schowkami 
ogniotrwałymi/ w tym kasy fiskalne 

wartość nominalna; 
I ryzyko 

40 000,00 

Niskocenne składniki majątku  
wartość 

odtworzeniowa, I 
ryzyko 

500 000,00 

Mienie osób trzecich  - dzierżawiony 
sprzęt medyczny zgodnie z załącznikiem  

wartość 
odtworzeniowa,  na 

sumy stałe 

1 210 247,50 
 

Mienie pracownicze - limit na jednego 
pracownika nie więcej niż 1.500,-PLN 

wartość 
odtworzeniowa, I 

ryzyko 
50 000,00 

Mienie osób trzecich – pacjentów – limit 
na jednego pacjenta nie więcej niż 1.500,-
PLN 

wartość 
odtworzeniowa, I 

ryzyko 
50 000,00 

Razem: 2 850 247,50 
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Zastosowane podlimity odpowiedzialności Wykonawcy: 
 

1 

Kradzież z włamaniem i 
rabunek w lokalu – 
dotyczy mienia 
ruchomego, m.in: 
maszyny, aparaty, 
urządzenia, środki 
obrotowe, mienie osób 
trzecich,  

I ryzyko 

Wypłata wg  
rachunków/faktur/ 
kosztorysów itp.  do 
wysokości limitu 
odpowiedzialności  
 
 

500.000PLN 

2 
Koszty naprawy 
zabezpieczeń 

I ryzyko 
30.000PLN 

3 
Gotówka w transporcie 
od rabunku 

I ryzyko 
20.000PLN 

4 
Gotówka od kradzieży z 
włamaniem w miejscu 
ubezpieczenia 

I ryzyko 
40.000PLN 

5 
Gotówka od rabunku w 
miejscu ubezpieczenia 

I ryzyko 
40.000PLN 

6 
Szyby i inne przedmioty 
szklane od stłuczenia – 
zgodnie z klauzulą 

I ryzyko 
50.000PLN 

7 Ryzyko przepięć I ryzyko 600.000PLN 

8 
Ryzyko dewastacji, 
wandalizmu zgodnie z 
klauzulą 

I ryzyko 
400.000PLN 

9 Terroryzm I ryzyko 5.000.000PLN 

11 Ryzyko graffiti I ryzyko 30.000PLN 

 
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych podlimitów odpowiedzialności Wykonawcy poza wymienionymi w 
powyższym zestawieniu. 
 

2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 
 

2.1 .Podstawa– aktualnie obowiązujące warunki ubezpieczeń sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
 
2.2 Obligatoryjny Zakres ubezpieczenia  
 
ZAKRES UBEZPIECZENIA: „all risks” – wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych 
Sprzęt elektroniczny (stacjonarny, przenośny) określony w umowie jest objęty ochroną ubezpieczeniową od 
wszelkich szkód materialnych polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu 
wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Minimalny zakres ubezpieczenia powinien 
obejmować  następujące ryzyka: 
➢ działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie 

przez osoby trzecie (również w wyniku celowego i świadomego działania), 
➢ zdarzenia losowe, np. działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, 

przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, 
upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 
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➢ działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód 
podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, 

➢ działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, 
➢ wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji,  
➢ zbyt wysokie/ niskie napięcia, natężenia w sieci instalacji elektrycznej, 
➢ pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola 

elektromagnetycznego, indukcji, przepięcie, zwarcie itp. 
➢ kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji, 
➢ huragan, 
➢ powstałe w lampach elektronowych i RTG z wyłączeniem szkód eksploatacyjnych 
➢ sprzęt winien być objęty ochroną ubezpieczeniową objęty również wtedy, gdy był wcześniej eksploatowany, a 

w danej chwili pozostaje w trakcie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu w 
miejscu objętym ubezpieczeniem. 

➢ ochroną ubezpieczeniową objęty jest także sprzęt zainstalowany na stałe w pojazdach. 
➢ ochroną ubezpieczeniową pokryte są szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie stacjonarnym w czasie 

transportu pomiędzy lokalizacjami należącymi do Ubezpieczającego. 
➢ koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego 

objętego zakresem ubezpieczenia, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 
 
 
2.3. Obligatoryjne klauzule:  
 
▪ Automatycznego pokrycia 
▪ Klauzula ubezpieczenia od dewastacji/wandalizmu 
▪ Miejsca ubezpieczenia 
▪ Niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
▪ Zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
▪ Wypłaty zaliczki 
▪ Kosztów zabezpieczenia przed szkodą 
▪ Kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 
▪ Kosztów odtworzenia dokumentacji 
▪ Klauzula zrzeczenia się prawa do regresu 
▪ Wynagrodzenia ekspertów 
▪ Przeniesienia mienia 
▪ Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem Vat  
▪ Klauzula 72 godzin  
▪ Klauzula czasu ochrony 
▪ Klauzula reprezentantów 
▪ Klauzula likwidacji szkód dla sprzętu elektronicznego 
▪ Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu 
▪ Klauzula do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (klauzula ubezpieczenia sprzętu  elektronicznego od daty    
          dostawy do  daty włączenia do planowanej eksploatacji 

 

2.4. Udziały własne, franszyzy: 

 Franszyza redukcyjna i integralna  

Franszyza redukcyjna  w wysokości 5 % wartości szkody, nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż  
1 000,00 zł. 
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 2.5. Przedmiot ubezpieczenia, system ubezpieczenia oraz wartości poszczególnych    składników majątku / 
limity odpowiedzialności 
 

Suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto przyjętej jako wartość odtworzeniowa (bez względu na 
wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia).  

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będzie objęty 
wybrany sprzęt określony w załączniku nr 7 do SIWZ należący do Zamawiającego lub przez niego użytkowany.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Szczegółowy wykaz sprzętu uwzględniony jest w załączniku nr 7 do SIWZ 
 
Zakres terytorialny: dla sprzętu przenośnego teren RP, dla sprzętu stacjonarnego wskazane lokalizacje 
ubezpieczonego. 
 
Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia poniższych klauzul fakultatywnych, które będą 
brane pod uwagę w ocenie kryterium:  
 

• KF klauzule fakultatywne. 
 
Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia poniższych klauzul fakultatywnych, które będą 
brane pod uwagę w ocenie kryterium:  
 
▪ Klauzula szkód elektrycznych (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) 
▪ Klauzula kosztów ewakuacji (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) 
▪ Klauzula kradzieży zwykłej (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu     
         elektronicznego) 
▪ Klauzula zwiększonych kosztów działalności  (ubezpieczenie mienia od wszystkich     

         ryzyk) 
▪ Rozliczenia składek (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) 
▪ Klauzula ratalna (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) 
▪ Terminu dokonania oględzin (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu 

elektronicznego) 
▪ Klauzula czasu ochrony (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego) 
▪ Klauzula zgłaszania szkód (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie sprzętu 

elektronicznego) 
▪ Klauzula poszukiwania wycieku działalności  (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) 
▪ Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych od kradzieży działalności  (ubezpieczenie mienia od wszystkich     

         ryzyk) 
▪ Klauzula składowania mienia działalności  (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) 
▪ Klauzula katastrofy budowlanej działalności  (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) 
▪ Klauzula funduszu prewencyjnego: - klauzula ma zastosowanie do wszystkich wnioskowanych ubezpieczeń w 

ramach II Części Zamówienia  

Przedmiot ubezpieczenia  Suma ubezpieczenia  

Sprzęt medyczny przenośny wykorzystywany  
ambulansach 624 112,33 PLN 

 Sprzęt elektroniczny - medyczny 10 140 948,11 PLN 

Pozostały sprzęt elektroniczny – medyczny oraz 
pozostały biurowy    2 992 536,1 PLN 

RAZEM                                 13 757 596,54  PLN 
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Wykonawca zobowiązuje się do przyznania funduszu prewencyjnego na poprawę zabezpieczeń w zakresie 
bezpieczeństwa pracy oraz zmniejszenia ryzyka  wysokości 20.000 PLN do wykorzystania w okresie 6 miesięcy 
od daty przekazania środków Zamawiającemu przez Wykonawcę. Termin przekazania środków nie może 
nastąpić później niż: 
1) 50% środków w okresie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy ubezpieczenia, 
2) 50% środków w okresie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy ubezpieczenia. 
Cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę, a wszystkie 
czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o 
uregulowania wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej 
 

 

Lp.  Nazwa klauzuli Pkt. 

1. Klauzula szkód elektrycznych  15 

2. Klauzula kosztów ewakuacji  10 

3. Klauzula kradzieży zwykłej  10 

4. Klauzula zwiększonych kosztów działalności 10 

5. Klauzula rozliczenia składek 2 

6. Klauzula ratalna 2 

7. Klauzula terminu dokonania oględzin 5 

8. Klauzula czasu ochrony 2 

9. Klauzula zgłaszania szkód 4 

10. Klauzula poszukiwania wycieku 5 

11. Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych od kradzieży 10 

12. Klauzula składowania mienia 5 

13.  Klauzula katastrofy budowlanej 10 

14. Klauzula funduszu prewencyjnego 10 

 
 
Cześć III  ZAMÓWIENIA.  
 
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE. 
 
1.Ubezpieczenia komunikacyjne – wg danych w załączniku nr 4 -wykaz pojazdów Zamawiającego. 

Każdy pojazd, który został zakupiony w czasie okresu ubezpieczenia zostanie automatycznie objęty będzie ochroną 
ubezpieczeniową, a zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia nastąpi najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. W 
uzasadnionych przypadkach zgłoszenie nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni od daty rejestracji, ale pod warunkiem, że 
pojazd nie opuścił siedziby dealera. 
 
Wykonawca zapewnia niezmienność podanych w załączniku stawek za poszczególne ubezpieczenia AC,OC,NNW, 
Assistance, które będą miały zastosowanie do wszystkich umów ubezpieczenia mających początek 
odpowiedzialności najpóźniej w dniu 31.10.2021r.  
 
1.1.Podstawa 
 – aktualnie obowiązujące warunki ubezpieczeń ze zmianami zaakceptowanymi przez strony oraz ustawa o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami. 
 
1.2.Ubezpieczenie OC: 
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Zakres ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z Ustawą o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami. 
 
1.3 Zakres terytorialny – UE 
Sumy gwarancyjne – minimalne, zgodne z ustawą zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. z 
późniejszymi zmianami. 

• Płatność – Ratalnie (IV raty)   
 
1.4.Ubezpieczenie AC+KR 

Minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje  wszelkie szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu (w tym w  
napisach, oznakowaniach) oraz jego utracie w związku z ruchem i postojem pojazdu wskutek: 

• nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, z osobami, zwierzętami lub 
przedmiotem pochodzącym z zewnątrz lub z wewnątrz pojazdu, nagłego najechania na przeszkody i 
nierówności dróg, przewrócenie się pojazdu w związku z ruchem – Wykonawca nie może stosować ograniczeń 
w wypłacie odszkodowania w związku z popełnionymi wykroczeniami drogowymi; 

• uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie i zwierzęta (np. dewastacja, włamanie), 

• zdarzeń losowych: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, zalania, powodzi, zatopienia opadu atmosferycznego, 
huraganu, osuwania się ziemi oraz działania innych sił natury, nagłego działania czynnika termicznego lub 
chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub z wewnątrz pojazdu, 

• kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, 

• uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, 

• uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy 
medycznej lub transportu sanitarnego, 

 
Warunki dodatkowe: 

− Udział własny w szkodach autocasco i kradzieżowych: wykupiony, 

− Amortyzacja części – Nie stosuje się żadnych potrąceń z tytułu amortyzacji części pojazdów 

− Redukcja sumy ubezpieczenia – nie stosuje się redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, 

− Limit kosztów holowania i kosztów parkingu po szkodzie –10% sumy ubezpieczenia pojazdu, 

− Płatność – ratalna (IV raty)  
 
Suma Ubezpieczenia, wypłata odszkodowania  - Na potrzeby przygotowania oferty jako szacowaną sumę 
ubezpieczenia należy przyjąć podane sumy ubezpieczenia wskazane w załączniku nr 4  (wykaz pojazdów zgłoszonych 
do ubezpieczenia). 
Przed zawarciem jednostkowych umów ubezpieczenia suma ubezpieczenia autocasco zostanie ustalona indywidualnie 
w oparciu o aktualny katalog Info- Ekspert/Eurotax lub indywidualną wycenę Uprawionego Rzeczoznawcy. Ustalona 
suma ubezpieczenia nie ulega zmianie w całym okresie ubezpieczenia. 

 

− W przypadku pojazdów fabrycznie nowych – suma ubezpieczenia w okresie 12 miesięcy od daty zakupu 
odpowiada wartości brutto faktury zakupu od autoryzowanego przez importera lub producenta danej marki 
sprzedawcy, pomniejszona o możliwą do odliczenia przez Ubezpieczającego lub ubezpieczonego, zgodnie z 
aktualnymi przepisami podatkowymi, kwotę podatku VAT. Wartość brutto oraz kwotę możliwego odliczenia 
podatku VAT deklaruje Ubezpieczający; 

− Kasacja pojazdu –Za szkodę całkowitą uznaje się uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty naprawy 
przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania 

− Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – Ubezpieczyciel uzna faktycznie zamontowane zabezpieczenia za 
wystarczające. 
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− Zastosowanie udziału własnego ubezpieczającego na skutek przekroczenia prędkości przez kierującego lub 
rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego – nie ma zastosowania 

− System rozliczeń szkód – bezgotówkowo/ kosztorys lub według rachunków przedstawionych przez Klienta, 
wystawionych przez Zakład Naprawczy. 

− Franszyza integralna – maksymalnie 500zł 

− Ograniczenie odpowiedzialności w przypadku braku ważnego badania technicznego – Wprowadza się dodatkową 
klauzulę rozszerzającą odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody z tyt. AC gdy w momencie powstania szkody 
pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego – jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje 
wymóg dokonywania okresowych badań technicznych. Zapisy powyższe dotyczą wyłącznie sytuacji, kiedy szkoda 
wystąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego, o ile stan techniczny 
pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody. 

 
 
1.5 Ubezpieczenie  następstw nieszczęśliwych wypadków. 

- PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA: Ubezpieczenie NNW kierujących pojazdem i pasażerów obejmujące wszystkie miejsca 
w pojazdach załączonych w wykazie dla pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

- ZAKRES UBEZPIECZENIA: 

Ubezpieczenie winno obejmować: świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w systemie proporcjonalnym,  
świadczenie z tytułu zgonu w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w tym 
jednodniowej hospitalizacji.  

- ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ: 
Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (śmierć na skutek wypadku, uszkodzenia ciała i 
rozstrój zdrowia) związane z ruchem tych pojazdów a w szczególności: 

a)       podczas ruchu pojazdu, 
b) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, 
c) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub      postoju na  trasie 

jazdy, 
d) podczas naprawy pojazdu i wykonywania czynności związanych z eksploatacją  pojazdu na 

trasie przejazdu, 
e) podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem. 

 

- SUMA UBEZPIECZENIA: 10 000,00 PLN na miejsce w pojeździe. 
 
Dane pojazdów i zakresy ubezpieczenia: 
Tabela z wykazem pojazdów – zał. Nr 4 
 
Udziały własne, franszyzy 
        Udziały własne- nie mają zastosowania 
        Franszyza redukcyjna – nie ma zastosowania 
 

1.6 Ubezpieczenie  Assistance 
      Przedmiotem ubezpieczenia jest: 

1.  Organizacja i pokrycie kosztów holowania pojazdu, z powodu uszkodzenia (wypadku komunikacyjnego lub 
awarii) pojazdu lub organizacja i pokrycie kosztów doraźnej naprawy. Ubezpieczeniem objęta jest pomoc 
konieczna z powodu uszkodzenia pojazdu powstałego na terytorium RP oraz Unii Europejskiej UE. 
Ubezpieczenie obejmuje holowanie uszkodzonego pojazdu do warsztatu serwisowego na parking depozytowy 
lub w inne miejsce wskazane przez  Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.  

2.   Zakres terytorialny holowania pojazdu (lub naprawy doraźnej) w ramach ubezpieczenia Assistance  -na terenie 
całego kraju oraz UE,  bez zastosowania ograniczenia km dotyczącego odległości od siedziby Ubezpieczającego 

3.   Potwierdzenie assistance wymagane jest dla każdego ubezpieczonego pojazdu. 
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1.7. Dane pojazdów i zakresy ubezpieczenia: 
Tabela z wykazem pojazdów – zał. Nr 4 
 
1.8. Udziały własne, franszyzy 
        Udziały własne- nie mają zastosowania 
        Franszyza redukcyjna – nie ma zastosowania 
  
1.9  Sposób polisowania 
- ubezpieczenia komunikacyjne – okres ubezpieczenia zgodnie z terminami ekspiracji ubezpieczeń poszczególnych 
pojazdów zgłoszonych przez Zamawiającego (wykaz pojazdów w załączniku nr 4).  
 
2.0. Częstotliwość opłaty składki 
 
Składki płatne: 

• ubezpieczenia komunikacyjne – w czterech ratach – dotyczy poszczególnych pojazdów 
 
 
Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia poniższych klauzul fakultatywnych, które będą 
brane pod uwagę w ocenie kryterium:  
 

Lp.  Nazwa klauzuli Pkt 

1. Klauzula dokonania oględzin (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 20 

2. Klauzula zasad proporcji „15” (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 20 

3. Klauzula samolikwidacji drobnych szkód (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 20 

4.  Klauzula utraty kluczy lub kart kodowych (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 20 

5. Klauzula szkód w ogumieniu (dotyczy ubezpieczenia Autocasco) 20 

 
 

TREŚĆ KLAUZUL 

 
• KLAZULE OBLIGATORYJNE: 

 
• KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty 
składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony 
ubezpieczeniowej. 
Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. 
 

• KLAZULE FAKTULTATYWNE: 
 
Uwaga: podane w poniższych klauzulach limity odpowiedzialności dotyczą zdarzeń w danym okresie polisowania. 
 
 
3) KLAUZULE FAKULTATYWNE DO CZĘŚCI III: 
 

• KLAUZULA DOKONANIA OGLĘDZIN –DOTYCZY UMOWY UBEZPIECZENIA AUTOCASCO 
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• KLAUZULA ZASADA PROPORCJI „15”  - DOTYCZY UMOWY UBEZPIECZENIA AUTOCASCO 

• KLAUZULA SAMOLIKWIDACJI DROBNYCH SZKÓD - DOTYCZY UMOWY UBEZPIECZENIA AUTOCASCO 
 

• KLAUZULA UTRATY KLUCZY LUB KART KODOWYCH- DOTYCZY UMOWY UBEZPIECZENIA AUTOCASCO 

• KLAUZULA SZKÓD W OGUMIENIU- DOTYCZY UMOWY UBEZPIECZENIA AUTOCASCO 
 
 
 

   
➢ TREŚĆ KLAUZUL 

Poszczególne klauzule mają zastosowanie do ubezpieczeń, w których zostały podane jako dodatkowe klauzule 
zwiększające zakres ochrony ubezpieczeniowej. 
 
Uwaga: podane w poniższych klauzulach limity odpowiedzialności dotyczą zdarzeń w danym okresie polisowania 
 

• KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej 
redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju 
zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130% 
sumy ubezpieczenia tego przedmiotu, oraz że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji 
odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu 
ubezpieczenia. 
 

• KLAUZULA REPREZENTANTÓW 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez 
Ubezpieczającego. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub 
organ zarządzający niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, tylko w zakresie czynności innych niż związane z 
osobistym udzielaniem świadczenia zdrowotnego. 
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do 
Ubezpieczonego. 
 

• KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA 
1.Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
a)nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,  
b)wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych inwestycji , 
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie 
ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w 
skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona 
ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w 
posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być 
potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie 
jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i 
testów). 
2.Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po 
zakończeniu każdego 12 -miesięcznego okresu ubezpieczenia  
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3.Odpowiedzialność Firmy ubezpieczeniowej w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli 
mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia jednak nie więcej niż 8.000.000,-PLN. 
4.Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, 
mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.  
5.Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: 
Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni 
po zakończeniu każdego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia.  
Składka za środki zgłaszane do ubezpieczenia będzie naliczana na następujących zasadach:  50%  przyjętej stawki 
rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia. 
6.W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, 
rozbiórki bądź zezłomowania, Firma ubezpieczeniowa dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.  
 

• KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciela obejmuje ochroną ubezpieczeniową od 
ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub 
będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.  
Ubezpieczenie nie obejmuje: 
− szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, 
− szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego 

rodzaju instalacji, 
− szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, 
− szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w 

miejscu przeznaczenia, 
− szyb w pojazdach i środkach transportowych. 
Ponadto Ubezpieczyciela nie odpowiada za szkody: 
− powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 
− powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. 
 

• KLAUZULA UBEZPIECZENIA OD DEWASTACJI/WANDALIZMU 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody 
powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego 
mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych 
i niewykorzystywanych przez okres  dłuższy niż 30 dni. 

 

• KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA  
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich przybyłych lokalizacjach 
użytkowanych i administrowanych przez Ubezpieczającego na terenie RP. Ochrona ubezpieczeniowa działa od 
momentu przyjęcia lokalizacji do użytku (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy wraz z wartością 
znajdującego się tam mienia zostaną podane do wiadomości Ubezpieczyciela. w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich 
do użytku. 

1) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na 
wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas 
prób i testów). 

2) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych., ponadto warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczenia jest 
posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i 
antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi 

3) Z ochrony ubezpieczenia wyłączone są  lokalizacje położone na terenie zalewowym. Lokalizacje położone na terenie 
zalewowym, lub które zostały dotknięte ryzykiem powodzi lub deszczu nawalnego mogą być ubezpieczone na 
odrębnych warunkach.  
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4) Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 1 000 000 zł. 
5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może 

zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie 
ubezpieczenia.  

6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać 
może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu 
ubezpieczenia. 
 

• KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 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 robót budowlanych – do limitu 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia.  

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia. 
 

 

• KLAUZULA NIEZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zapisane w umowie ubezpieczenia skutki niezawiadomienia 
Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy 
niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności lub ustalenie wysokości odszkodowania  

 

• KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,  postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 
wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: Ubezpieczyciel 
oświadcza, że jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpożarowych  
i przeciwkradzieżowych ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające.  
 

• KLAUZULA WYPŁATY ZALICZKI 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej 
ochroną ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego 
stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej bezspornej części szkody.  
 

• KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno 

wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn 
zewnętrznych.  

2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne 
dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach 
elektrycznych. 

3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia 
zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).  
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4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów 
awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, 
indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących 
na przepięcia zewnętrzne.  

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 600 000zł 
 

• KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego 
ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty 
zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia.  
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 1.000.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony 
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.  
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów 
wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do 
stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 
 

• KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW USUNIĘCIA POZOSTAŁOŚCI PO SZKODZIE  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia 
uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego wynikłe z zaistnienia szkody objętej 
umową ubezpieczenia, powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/ 
demontażu części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również 
koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są 
niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną 
ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości  1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony 
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.  
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej 
rekultywacją. 
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Firmę ubezpieczeniową tytułem zwrotu 
kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie 
do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia 
 

• KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW ODTWORZENIA DOKUMENTACJI 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia 
uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, 
dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny 
poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty 
odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.  
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 20% wartości szkody, 
jednak nie więcej niż 50.000 zł w okresie ubezpieczenia.  
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony 
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia 
 

• KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ PRAWA DO REGRESU: 
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Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia, że Firma ubezpieczeniowa zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do 
roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy 
sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.  
 

• KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW 

1.  Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które 
Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia 
dotkniętego szkodą, za którą ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych 
warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez ubezpieczyciela.  

2.  Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie 
roszczenia przez Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie 
więcej niż 20.000  zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

3.  Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie 
obowiązujących stawek rynkowych. 

4.  W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Firmę ubezpieczeniową tytułem zwrotu 
kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. 
proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

5.  Limit odpowiedzialności:  100.000  zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 

• KLAUZULA PRZENIESIENIA MIENIA  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, iż ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac 
demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający 
zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany 
miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 
2.000.000zł sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji. 
 

• KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA Z PODATKIEM VAT  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wypłata odszkodowania nastąpi według wartości 
uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma ubezpieczenia będzie również zawierała ww. podatek, a 
Ubezpieczony  nie ma możliwości odliczenia (odpisu) tego podatku. 
 

• KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU  
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną 
ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim 
następstwem 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:  5.000.000 zł  
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji 
toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, 
włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.  
 

• KLAUZULA 72 GODZIN 
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Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 
72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, 
deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz 
franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. 
 

• KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA BĘDĄCEGO POZA EWIDENCJĄ  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU , przed którymi niniejsza klauzula 
ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w mieniu 
będącym poza ewidencją księgową.  
Limit odpowiedzialności wynosi 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 

• KLAUZULA UBEZPIECZENIA AWARII I USZKODZEŃ MASZYN I URZĄDZEŃ:  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że:  
1. W odniesieniu do ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń, użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, 
rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń.  
2. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób 
eksploatacyjnych.  
3. Ubezpieczenie nie obejmuje:  
a) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie 
udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i 
palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,  
b) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych,  
c) szkód, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji 
lub rękojmi za wady, szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące  
d) w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział ubezpieczający lub jego przedstawiciele,  
e) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, 
erozji, korozji, kamienia kotłowego, szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych  
f) przeglądów konserwacyjnych i remontów,  
Podlimit dla powyższej klauzuli wynosi 200.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
Franszyza 500 zł. 
 

• KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę 
ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów 
adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest 
niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. 
Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w 
systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 
1.000.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

• KLAUZULA BRAKU KONSUMPCJI SUMY PO WYPŁACIE ODSZKODOWANIA ORAZ  ODTWORZENIA LIMITÓW 
NA PIERWSZE RYZYKO.  

               Ustala się, iż: 

• w odniesieniu do wartości ustalonych w systemie na sumy stałe,- zasada konsumpcji sumy ubezpieczenia po 
wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania, 

• w zakresie sum ustalonych na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności, odtworzenie automatyczne 
może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, natomiast kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za 
każdorazową zgodą Wykonawcy. 
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• KLAUZULA LIKWIDACJI SZKÓD DLA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że odszkodowanie wypacane jest w 
wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia dla danego środka), 
rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, nie 
gorszy/zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów 
transportu, demontażu i montażu, opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia 
umorzenia sprzętu. 
 

• KLAUZULA TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA LUB CHWILOWEJ PRZERWY W EKSPLOATACJI SPRZĘTU 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i innych postanowień do umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
Wykonawca rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty 
lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje 
chwilowo nieużytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. 
Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy. 
Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych powiadomić Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
tymczasowego magazynowania w przypadku zmiany miejsca magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone 
w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu 
ubezpieczonego na podstawie niniejszej klauzuli. 
 

• KLAUZULA DO UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (klauzula  
       ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji)  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie 
niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego 
częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że: 
sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w 
pomieszczeniach do tego przystosowanych. 
Termin magazynowania (składowania) i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy. Postanowienia 
niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do 
eksploatacji. 

 
II. KLAZULE FAKTULTATYWNE: 
 
Uwaga: podane w poniższych klauzulach limity odpowiedzialności dotyczą zdarzeń w danym okresie polisowania 
 

• KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych 
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód 
spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia 
uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.  
Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 

naprawczy, 



__________________________________________________________________________________41 z 44 
SIWZ_Załącznik nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie 
izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w 
związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), 

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i 
licznikach,     

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz 
żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie 
przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do 
obowiązujących przepisów lub konserwacji,  

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:   200 000 zł  
 

• KLAUZULA KOSZTÓW EWAKUACJI 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty 
ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w tym również 
przypadku rzekomego podłożenia ładunku wybuchowego 
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z: 

1) transportem pacjentów,  
2) transportem sprzętu medycznego,  
3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,  
4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,  
5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu 

zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć  150 zł za dobę.  
Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie 
Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 zł.  
 

▪ KLAUZULA UBEZPIECZENIA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ: 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, 
że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w 
wyniku kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz gotówki. 
W przypadku szkody Ubezpieczony obowiązany jest powiadomić o wypadku jednostkę Policji. 
Niniejsza klauzula nie obejmuje braków stwierdzonych przy inwentaryzacji oraz braków wynikających z błędów 
rachunkowych. 
Limit odpowiedzialności: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 500 zł 
 
• KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za niezbędne koszty 
poniesione przez Ubezpieczającego w celu kontynuowania działalności gospodarczej, zaistniałe w związku z przerwą 
lub zakłóceniem prowadzonej przez ubezpieczającego działalności gospodarczej powstałej wskutek szkody w 
ubezpieczonym mieniu. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty w okresie od powstania szkody w mieniu do czasu przywrócenia 
technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności w poprzedzającym szkodę zakresie, jednak okres 
ten nie może być dłuższy niż 6 miesiące. Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są udokumentowane fakturami: 
• Koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, 
• Koszty użytkowania pomieszczeń zastępczych, 
• Koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń  
• Koszty dodatkowego zatrudnienia lub nadgodzin, 
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• Koszty poinformowania dostawców  i Klientów o zmianie lokalizacji, 
 
Limit 250.000PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 

• KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty 
składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony 
ubezpieczeniowej. 
 

• KLAUZULA RATALNA  
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia   
z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Zamawiający nie może zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do 
zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca 
wysokości nieopłaconych rat składki. Raty składki  płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie 
ubezpieczenia. 
 

• KLAUZULA TERMINU DOKONANIA OGLĘDZIN 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku zajścia szkody ubezpieczyciel zobowiązany jest 
do rozpoczęcia czynności likwidacyjnych w terminie nie dłuższym niż  7 dni roboczych od momentu zgłoszenia szkody. 
 

• KLAUZULA CZASU OCHRONY 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że materialny początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna 
się w dniu wskazanym w polisie jako początek okresu ubezpieczenia, mimo opłacenia składki lub jej pierwszej raty w 
terminie późniejszym. 
 

• KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD: 
W każdym przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis 
mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę: „W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża 
się do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach”. 
 

• KLAUZULA POSZUKIWANIA WYCIEKÓW  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania 
wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości 
50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 

• KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH OD KRADZIEŻY 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje urządzenia zewnętrzne 
należące do ubezpieczającego, które są zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub 
będących w ich posiadaniu od ryzyka kradzieży. Limit 30.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia 
Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez 
pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.  
Franszyza redukcyjna dla klauzuli urządzeń zewnętrznych – 5% wartości szkody nie mniej niż 500,-PLN 
 
 

▪ KLAUZULA SKŁADOWANIA MIENIA 
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Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych wskutek zalania zachodzi 
odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy 
również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100.000 PLN 
 

▪ KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, 
gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa Budowlanego 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  2.000.000 PLN 
Wykonawca nie obejmuje szkód w obiektach: 
• nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 
• tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,  
• użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem  
• nieposiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego    
                obiektu  
• w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach   
              konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i   
             wymaganych  zezwoleń 
 

• KLAUZULA DOKONANIA OGLĘDZIN –dotyczy umowy ubezpieczenia auto casco 
W wypadku szkody komunikacyjnej w ramach ubezpieczenia AutoCasco dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin  
pojazdu  nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w w/w terminie 
Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu i obciążenia Ubezpieczyciela kwotą odszkodowania ustaloną 
na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Autoryzowany Serwis Obsługi ASO. 
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• KLAUZULA ZASADA PROPORCJI „15”  - dotyczy umowy ubezpieczenia Auto Casco 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we 
wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Zadeklarowanie niższej o nie 
więcej niż o 15% sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartości pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia nie 
będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania 

• KLAUZULA SAMOLIKWIDACJI DROBNYCH SZKÓD - dotyczy umowy ubezpieczenia autocasco 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we 
wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca akceptuje poniższe 
Warunki szczególne likwidacji szkód z ubezpieczenia AC: 

Samolikwidacji podlegają szkody, w których całkowity koszt naprawy nie przekracza kwoty 5.000,00 PLN netto. W 
ramach Samolikwidacji można dokonać odpowiednio naprawy/wymiany/lakierowania w przypadku uszkodzenia 
części lub montażu w przypadku kradzieży części. 

1) Wykonawca dokona oględzin uszkodzonego pojazdu w terminie trzech dni roboczych od zgłoszenia szkody. 
Ten sam termin obowiązuje w przypadku oględzin i oceny dodatkowej lub oględzin po-naprawczych. Oględziny 
dokonane zostaną w miejscu uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2) Najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po wykonaniu oględzin zostanie sporządzony kosztorys. 

3) Zatwierdzenie sporządzonego przez zakład naprawczy kosztorysu następuje w ciągu trzech dni roboczych od 
jego przesłania. Brak stanowiska we wskazanym terminie będzie uznawany za akceptację proponowanych 
kosztów. 

4) Przy rozliczaniu szkody częściowej wg. kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę zostanie przyjęta stawka w 
wysokości 90 zł netto za roboczogodzinę. 

5) Przy rozliczaniu szkody likwidowanej na podstawie faktur stawka za roboczogodzinę będzie ustalana z 
Wykonawcą indywidualnie w każdej szkodzie, jednak ustalona stawka nie może być niższa niż 120 zł netto za 
roboczogodzinę. 

6) Wykonawca nie przejmuje prawa własności do pozostałości po szkodzie, jednakże na wniosek Zamawiającego 
udziela aktywnej pomocy w zagospodarowaniu pozostałości. W przypadku braku stosownej oferty szkoda zostanie 
wypłacona według faktycznego rozliczenia ze stacją demontażu. 

• KLAUZULA UTRATY KLUCZY LUB KART KODOWYCH- dotyczy umowy ubezpieczenia autocasco 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we 
wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w przypadku zniszczenia, 
kradzieży lub rabunku kluczyków lub kart kodowych Wykonawca pokryje koszty zakupu nowych kluczy lub 
urządzeń sterujących otwarciem pojazdu oraz przeprogramowania i wymiany wkładek zamków. 

• KLAUZULA SZKÓD W OGUMIENIU- dotyczy umowy ubezpieczenia autocasco 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we 
wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: w przypadku zniszczenia lub 
uszkodzenia wyłącznie ogumienia wskutek najechania na nierówność w drodze lub przedmioty leżące na drodze 
Wykonawca pokryje koszty zakupu nowych opon. Limit odpowiedzialności Wykonawcy wynosi 3.000 PLN w 
każdym okresie polisowania. 

 


