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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
do przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia  

poniżej 200 000 euro 
 
 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. 

Numer postępowania: ZP/18/PN/12  
 
Zamawiający: 
"SZPITAL W ŚREMIE" Sp. z o.o.    
z siedzibą w Ul. Chełmońskiego 1   
63-100 Śrem  
NIP: 7851793027 REGON: 301778672 
Nr ZOZ – 30-02575 
Nr PKD podstawowy : 8610Z  
Adres strony internetowej: http://www.szpitalwsremie.pl/ 
Tel:  61 281 54 43 
Fax: 61 283 57 88 

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: 

 
Usługę ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie: 

 
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

4. Ubezpieczenia komunikacyjne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śrem, dnia 03.12. 2012r.      SIWZ została zatwierdzona: 
 
 
 

 ........................  
 podpis    
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I.  POSTAWNOWIENIA SZCZEGÓŁOWE  

1 . Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie użytkowanego przez Zamawiającego  mienia, 
pojazdów i odpowiedzialności cywilnej, ujęte w 3 Zadaniach (Częściach). 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
2.1. Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień: 66510000-8  
2.2.  Zamówienie zostało podzielone na 3 części (zadania).  

 
Zadanie 1: 

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów,  
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w dziale XV SIWZ 
 

Zadanie 2: 
1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą, 
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i 

prowadzoną działalnością. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w dziale XV SIWZ 
 
Zadanie 3: 

1. Ubezpieczenie obowiązkowe OC p.p.m. 
2. Ubezpieczenie autocasco 
3. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów, 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w dziale XV SIWZ 
 
 
3. Oferty częściowe , wariantowe, dynamiczny system zakupów, aukcja elektroniczna, 
umowa ramowa, zamówienia uzupełniające 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część pierwszą stanowi 
Zadanie 1, część drugą stanowi Zadanie 2, część trzecią stanowi Zadanie 3. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje w Zadaniach. 
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub na trzy Zadania.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej 
5. Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej. 
6. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przewiduje możliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych zamówień 
uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z 
wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. Wykonawca, 
któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do 
zastosowania - w przypadku udzielenia zamówień uzupełniających - stawek nie 
wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym. Wszystkie doubezpieczenia 
zawierane w trakcie trwania umowy kalkulowane będą na bazie stawek określonych w 
Formularzu Ofertowym a składka ustalana w systemie pro rata temporis. 
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II.  TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zadanie 1 i 2 :  
Ubezpieczenia mają obejmować okres dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. Termin i 
miejsce podpisania umowy zostaną określone w „informacji o sposobie zawarcia umowy” 
przesłanej do Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 
 
 
Zadanie 3 : od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. z zastrzeżeniem zachowania 
dotychczasowego okresu ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów, dla których początek 
ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r . Czas 
trwania ochrony ubezpieczeniowej wynosi 12 miesięcy począwszy od daty ekspiracji 
poszczególnych polis. Dla każdego pojazdu zostanie wydany indywidualny certyfikat 
(potwierdzenie lub inny dokument) potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC 
obowiązkowego. 

 
 

III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

 
 
O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych  
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie na podstawie art. 24 

ust.l pkt 1 – 9  oraz ust.2 pkt 1, 3-4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
3. Zagwarantują odpowiednio dla Zadań 1 i 2 płatność składek ubezpieczeniowych 

w 6 (sześciu) ratach w terminach: 
 
1 rata do dnia 20.01.2013 
2 rata do dnia 20.03.2013 
3 rata do dnia 20.05.2013 
4 rata do dnia 20.07.2013 
5 rata do dnia 20.09.2013 
6 rata do dnia 20.11.2013 

  
4. Zagwarantują 14 dniowy termin płatnosci składki liczony od dnia wystawienia polisy dla 

Zadania 3 – płatność jednorazowa. 
 
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły 
“spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń 
wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niespełnienie chociażby 
jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 
 

Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą.  
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IV.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

4A - Każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 
4.1. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w ustawie z 
dnia 22 maja 2003 roku. O działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity DZ.U. Nr 11 
poz.66)  
4.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 
4.3. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wg Załącznika nr 1 lub/i  Załącznika 2, 
lub/i  Załącznika 3 ).  
4.4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia (wg Załącznika nr 4). 
4.5. Pełnomocnictwo lub upoważnienie osoby podpisującej ofertę, określające zakres 
umocowania. 
4.6. Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia w ramach 
Zadania. ( nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych )  
 
4B Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art.23 ustawy zobowiązani są 
złożyć : 

4.1. Pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego i ewentualnie w czynnościach zawarcia umowy.  Z pełnomocnictwa 
powinna  wynikać wola Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich Wykonawców i być  zgodne z 
przepisami Kodeksu Cywilnego. 

4.2. Dokumenty wymienione w pkt. 4A ppkt 1, 2 i 4 od każdego z Wykonawców. 

4.3. Zamawiający przy ocenie spełniania warunków będzie rozpatrywał podane informacje 
łącznie. 

4.4. Ofertę podpisaną tak, by zobowiązywała prawnie wszystkie strony. 

4.5. Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów, winna wskazywać adres 
Pełnomocnika, na który Zamawiający będzie kierował korespondencję w sprawie zamówienia 
publicznego. 

4.6. Podmioty gospodarcze występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

4.7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, 
to przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, należy przedłożyć 
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

4 C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, składa zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ pkt 4A ppkt 1 – 2 
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dokumenty  wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a 
dokumenty zostały wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. 

4 D. Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 
 
Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, zobowiązani są do 
złożenia dodatkowego oświadczenia o treści: 
„Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia 
ujemnego wyniku towarzystwa”  
 
UWAGA! 
Wszystkie przedstawione dokumenty mogą być w formie oryginału lub czytelnej kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę na każdej zapisanej stronie 
dokumentu. Wszystkie dokumenty i oświadczenia napisane w języku obcym należy 
dostarczyć przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
 
Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń i informacji mających wpływ na 
wynik prowadzonego postępowania skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do wglądu oryginału 
dokumentów.  

V. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 
5.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują: 
- pisemnie na adres Zamawiającego wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, 
- faksem pod nr: 61 283 57 88               
- drogą elektroniczną: e-mail:  zamowieniapubliczne@szpital-srem.pl 
5.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których 
mowa w ust. 1 faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  
 
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:  

 
1. Ze strony Zamawiającego Agata Zimoń tel. +48 61 281 54 62 
2. Ze strony brokera: Jacek Dzięcioł Allbroker sp. z o.o. tel. +48 61 843 9 606 
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VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

6.1. Oferta winna być przygotowana na druku “Formularz ofertowy”, wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 1 i/lub Załącznik nr 2 i/lub Załącznik nr 3 do SIWZ.  
6.2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 
których mowa w SIWZ. 
6.3. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów.  
6.4. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny posiadać datę sporządzenia, być pisane 
w języku polskim i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy na 
zewnątrz.  
6.5. Upoważnienie do reprezentowania firmy musi wynikać z dokumentów rejestrowych 
firmy lub pełnomocnictwa bądź upoważnienia załączonego do oferty.  
6.6. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
6.7. Oferta może być napisana na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką, 
wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane.  
6.8. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
6.9. Cena łączna oferty musi być podana cyfrowo i słownie. Cena zawiera wszystkie koszty 
związane z wykonaniem zobowiązań umowy.  
6.10. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę ( na dane 
Zadanie). Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z 
postępowania.  
6.11. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy parafują wszystkie strony oferty, 
załączniki (z wyjątkiem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia) oraz miejsca, w których 
naniesiono zmiany w sposób przewidziany wymogami dotyczącymi sposobu reprezentacji 
Wykonawcy. 
6.12. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
6.13. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez 
Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) pożądane jest, aby stanowiły 
one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 
6.14. Ofertę należy złożyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności i nienaruszalność 
oferty do terminu otwarcia ofert, zaadresowanych na Zamawiającego, z napisem: 
 
“Oferta na ubezpieczenie Szpital w Śremie  sp. z o.o. 
Nie otwierać przed 12.12.2012 godz. 1345”. 
 
6.15. Na opakowaniu (kopercie) należy zamieścić dane dotyczące nazwy i adresu Wykonawcy 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.  
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VII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 
7.1. Ofertę należy złożyć opisaną w sposób określony w pkt VI SIWZ do dnia 12.12.2012r. 
do godziny 1330 . 
na adres:  
 
Szpital w Śremie Sp. z o.o.  
Ul. Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem 
 
lub osobiście w Sekretariacie Szpitala, ul. Chełmońskiego 1 w Śremie. 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2011r. o godzinie 1345 w siedzibie 
Zamawiającego, w pokoju 130, ul. Chełmońskiego 1 w Śremie. 
7.2. Każdy z Wykonawców będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od 
upływu terminu składania ofert. 
7.3. Oferty złożone po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 
7.4. Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych nie zapozna 
się z zawartością ofert przed upływem terminu otwarcia ofert. 
7.5. Otwarcie ofert jest jawne. Nieobecność przedstawicieli Wykonawcy, nie będzie powodem 
odłożenia otwarcia ofert. 
7.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformuje, 
jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
7.7. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego. 
7.8. Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji poda informacje określone w art. 86 ust. 
4 ustawy prawo zamówień publicznych tj.  nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach. 
7.9. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 89 
ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.  

VIII.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

8.1. Cena oferty musi być napisana cyframi i słownie w polskich złotych.  
8.2. Cena oferty jest to łączna cena ubezpieczenia. 
8.3. Cena oferty musi obejmować kompletny – dla danego Zadania -  zakres ubezpieczenia, 
określony w niniejszej SIWZ. 
8.4. Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę dla danego Zadania. Złożenie alternatywnej 
oferty dla danego Zadnia skutkuje odrzuceniem oferty.  
8.5. Kwoty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecią liczbę 
po przecinku należy zaokrąglić od 5 w górę. 
8.6. Wymaga się, by wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone 
były w polskich złotych. 
Uwaga!  

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w przypadkach określonych w 
art. 87 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych.  
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Oferty zawierające omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na 
podstawie art. 87 ust 2 ustawy prawo zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny 
zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Oferta zostanie również odrzucona w przypadku, 
gdy wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na 
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. 

IX.  KRYTERIA WYBORU ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 

POSTANIENIA WSPÓLNE DLA ZADANIA 1, ZADANIA 2, ZADANIA 3 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
Przetarg wygra Wykonawca, który uzyska najwyższą łączną ilość punktów - Sp - dla 
danego Zadania. 
 
Wartości obliczonych punktów pomocniczych w poszczególnych kryteriach pomocniczych 
zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Trzecia cyfra po przecinku 
zostanie zaokrąglona od 5 w górę. 
 
W przypadku otrzymania liczby punktów posiadającej cyfry po przecinku, zostaną one 
zaokrąglone wg następujących zasad: 
- druga cyfra po przecinku zostanie zaokrąglona od 5 w górę 
- następnie pierwsza cyfra po przecinku zostanie zaokrąglona od 5 w górę. 
UWAGA ! 
Dopuszczalna jest zmiana treści klauzul. W przypadku zmian odbiegających na 
niekorzyść od treści klauzul podanej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych 
będzie 0 punktów. 
 
ZADANIE 1 
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja przetargowa kierowała się będzie 
następującymi kryteriami: 
 

a) cena (składka ubezpieczeniowa)     80% 
b) zaakceptowane klauzule dodatkowe    20% 

 
Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie to suma punktów otrzymanych w 
zakresie wszystkich branych pod uwagę kryteriów. 
 

Sp = C +K 
Gdzie 
Sp – Liczba wszystkich punktów badanej oferty  
C –  Liczba wszystkich punktów uzyskanych za kryterium ceny 
K -   Liczba wszystkich punktów uzyskanych za kryterium klauzul fakultatywnych 

 
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad : 
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Ad. a) cena (składka ubezpieczeniowa)  – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące 
przedmiotem zamówienia 
 
 
Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

 
                                             Cn 
                                  WC = ---------- x 100 pkt 
                                             Co           
  

gdzie:  
WC         - wartość punktowa ceny  
Cn          - najniższa proponowana cena oferty 
Co          - cena oferty ocenianej  

 
Maksymalna ilość punktów - 100 pkt  
Otrzymaną wartość punktów mnożymy przez współczynnik wagi przyporządkowany temu 
kryterium tj. 80%. 

C= Wc * 80% 
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od 
razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną 
całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą 
przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być 
podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych 
obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.  
 
Ad. b) zaakceptowane klauzule fakultatywne – ocena kryterium polega na przyznaniu 

punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę 
ubezpieczeniową według następujących zasad i kryteriów pomocniczych: 

 
1. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 
 za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 104, 109, 115, 903 zostanie przyznanych po 10 

punktów za każdą klauzulę, 
 za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 106, 107, 111, 112, 914, 915B zostanie 

przyznanych po 5 punktów za każdą klauzulę, 
 za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 006, 009, 019,101,105, 113, 114, 116A, 116B, 

120, 121A, 122, 901, 902, 906 zostanie przyznanych po 2 punkty za każdą klauzulę 
Liczba przyznanych punktów za klauzule Lp  - ( max . 100 pkt)  
Łączna przyznana ilość punktów pomocniczych za klauzule fakultatywne w ubezpieczeniu 
od ognia i innych zdarzeń losowych - Ko  (maksymalna liczba punktów pomocniczych- 100 
pkt) x  współczynnik wagi tj. 90%  

 
Ko = Lp * 90% 
 

2. W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji: 
 za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr  207 zostanie przyznanych 30 punktów, 
 za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 002 zostanie przyznanych po 20 punktów,  
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 za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 203, 206, 906, 914, 915B  zostanie przyznanych 
po 10 punktów za  klauzulę, 

 
Liczba przyznanych punktów za klauzule Lp  - ( max . 100 pkt)  
Łączna przyznana ilość punktów pomocniczych za klauzule fakultatywne w ubezpieczeniu 
od kradzieży z włamaniem  - Kkr (maksymalna liczba punktów pomocniczych - 100 pkt) x  
współczynnik wagi tj. 10%  

 
Kkr = Lp * 10% 

 
 
Łączna ilość punktów w zakresie kryterium podstawowego – K - za klauzule 
fakultatywne  (maksymalna liczba punktów 100) x  współczynnik wagi tj. 20% 
     

K = ( Ko + Kkr ) * 20 % 
 
 
 
ZADANIE 2 
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja przetargowa kierowała się będzie 
następującymi kryteriami: 
 

a) cena (składka ubezpieczeniowa)     95% 
b) zaakceptowane klauzule dodatkowe      5% 

 
Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie to suma punktów otrzymanych w 
zakresie wszystkich branych pod uwagę kryteriów. 
 

Sp = C +K 
Gdzie 
Sp – Liczba wszystkich punktów badanej oferty  
C –  Liczba wszystkich punktów uzyskanych za kryterium ceny 
K -   Liczba wszystkich punktów uzyskanych za kryterium klauzul fakultatywnych 

 
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad : 
 
Ad. a) cena (składka ubezpieczeniowa)  – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące 
przedmiotem zamówienia 
 
 
Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

 
                                             Cn 
                                  WC = ---------- x 100 pkt 
                                             Co           
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gdzie:  
WC         - wartość punktowa ceny  
Cn          - najniższa proponowana cena oferty 
Co          - cena oferty ocenianej  

 
Maksymalna ilość punktów - 100 pkt  
 
Otrzymaną wartość punktów mnożymy przez współczynnik wagi przyporządkowany temu 
kryterium tj. 95%. 

C= Wc * 95% 
 
 
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od 
razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną 
całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą 
przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być 
podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych 
obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.  
 
 
 
Ad. b) zaakceptowane klauzule fakultatywne – ocena kryterium polega na przyznaniu 

punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę 
ubezpieczeniową według następujących zasad i kryteriów pomocniczych: 

 
 
1.Ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i 
prowadzoną działalnością: 

 
 za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 002, 902 zostanie przyznanych po 30 punktów, za 

każdą klauzulę 
 za rozszerzenie ochrony o klauzulę o nr 505A, 914 zostanie przyznanych  20 punktów  

 
Liczba przyznanych punktów za klauzule Lp  - ( max . 100 pkt)  
Łączna przyznana ilość punktów pomocniczych za klauzule fakultatywne w dobrowolnym 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Koc  (maksymalna liczba punktów pomocniczych - 
100 pkt)  
    
  

Koc = Lp  
 
 
 
Łączna ilość punktów w zakresie kryterium podstawowego – K - za klauzule 
fakultatywne  (maksymalna liczba punktów 100) x  współczynnik wagi tj. 5% 
     

K = Koc * 5 % 
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ZADANIE 3 
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja przetargowa kierowała się będzie 
następującymi kryteriami: 
 

a) cena (składka ubezpieczeniowa)      80% 
b) zaakceptowane klauzule dodatkowe     20% 

 
Łączna ilość punktów przyznana ocenianej ofercie to suma punktów otrzymanych w 
zakresie wszystkich branych pod uwagę kryteriów. 
 

Sp = C +K 
Gdzie 
Sp – Liczba wszystkich punktów badanej oferty  
C –  Liczba wszystkich punktów uzyskanych za kryterium ceny 
K -   Liczba wszystkich punktów uzyskanych za kryterium klauzul fakultatywnych 

 
Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad : 
 
Ad. a) cena (składka ubezpieczeniowa)  – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące 
przedmiotem zamówienia 
 
 
Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

 
                                             Cn 
                                  WC = ---------- x 100 pkt 
                                             Co           
  

gdzie:  
WC         - wartość punktowa ceny  
Cn          - najniższa proponowana cena oferty 
Co          - cena oferty ocenianej  

 
Maksymalna ilość punktów - 100 pkt  
Otrzymaną wartość punktów mnożymy przez współczynnik wagi przyporządkowany temu 
kryterium tj. 80%. 

C= Wc * 80% 
Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od 
razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną 
całościową. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą 
przyjmowane przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być 
podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych 
obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.  
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Ad. b) zaakceptowane klauzule fakultatywne – ocena kryterium polega na przyznaniu 
punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę 
ubezpieczeniową według następujących zasad i kryteriów pomocniczych: 

 
1.Ubezpieczenia komunikacyjne – auto casco: 
 za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 804 zostanie przyznanych 40 punktów 
 za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 802 zostanie przyznanych 20 punktów, 
 za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 908A, 909 zostanie przyznanych po 15 punktów 

za każdą klauzulę 
 za rozszerzenie ochrony o klauzulę nr 803 zostanie przyznanych 10 punktów 

 
Liczba przyznanych punktów za klauzule Lp  - ( max . 100 pkt)  
Łączna przyznana ilość punktów pomocniczych za klauzule fakultatywne w ubezpieczeniach 
komunikacyjnych Kk (maksymalna liczba punktów pomocniczych - 100 pkt)  
 

Kk = Lp 
 
Łączna ilość punktów w zakresie kryterium podstawowego – K - za klauzule 
fakultatywne  (maksymalna liczba punktów 100) x  współczynnik wagi tj. 5% 
     

K = Kk * 20 % 
 
 
 

X.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE NALEŻY DOPEŁNIĆ PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu 
o zamówieniu kryterium wyboru. 
2. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty na dane Zadania, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, 
określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na własnej stronie 
internetowej: http://www.szpital-srem.pl/  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 
4. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum, tzn. Wykonawcy określonemu zgodnie z 
art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przed podpisaniem 
umowy może żądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
5. Zawarcie umowy na realizację zamówienia nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
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zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało 
przesłane w inny sposób,  z zastrzeżeniem pkt 6. 
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 
złożona tylko jedna oferta.  
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich ponownej oceny, chyba że wystąpią 
przesłanki, o których mowa o w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
8. Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie 
podpisania umowy. 

XI.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy (Załącznik nr 5).  

XII.  TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 Wykonawca zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, może zwrócić 
się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści 
specyfikacji wpłynie do niego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. 

 Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którzy 
pobrali SIWZ , bez ujawniania źródła zapytania. 

 Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 
do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wyko-
nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

 Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie 
zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. 

 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu 
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 
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XIII.  INFORMACJE DODATKOWE  

1. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę w formie pisemnej przed upływem 
terminu do składania ofert. 

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.  

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 
rachunkowe w obliczeniu ceny, o czym niezwłocznie zawiadomi wszystkich 
Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
8. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przy udziale brokera ubezpieczeniowego  

Allbroker sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wynagrodzenie dla brokera zostanie 
wypłacone przez Wykonawcę po opłaceniu raty składki przez zamawiającego.  
 

  
 

XIV.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy                
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 
113 poz. 759). 
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XV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI UBEZPIECZENIA 

Zadanie 1: 
 
 

1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 

 

Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie użytkowane przez Szpital w Śremie Sp. z o.o.   

Przedmiot ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych stanowią aktywa Szpital 
w Śremie Sp. z o.o. oraz te środki, za które Szpital w Śremie Sp. z o.o.  ponosi 
odpowiedzialność (będące w zarządzie/pieczy): 

 budynki i budowle, 

 maszyny i urządzenia, wyposażenie, 

 niskocenne składniki majątku trwałego, 

 środki obrotowe, 

 gotówka, 

 mienie pracownicze, 

 mienie osób trzecich 

 nakłady inwestycyjne 

 
Opis obiektu 

Działalność będzie prowadzona w najmowanych budynkach przy ul. Chełmońskiego 1 w Śremie.  
Budynek główny o łącznej powierzchni 8671 m2, 6-o kondygnacyjny. Konstrukcja budynku -  
żelbeton, dach żelbetowy, kryty papą. 
Budynek wyposażony w 7 hydrantów zewnętrznych, hydranty wewnętrzne, gaśnice, oraz w części 
urządzenia lokalnej sygnalizacji pożarowej, czujniki dymu, klapy dymowe. Na terenie budynku 
obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 
 
Pozostałe budynki: 
- konstrukcja żelbetonowa (budynek portierni: płyty betonowe), dach żelbetowy kryty papą 
- na wyposażeniu hydrant zewnętrzny oraz gaśnice i agregaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Przechowywane na terenie obiektu materiały łatwopalne:  tlen medyczny (w oddzielnym, 
przystosowanym pomieszczeniu). 
Budynki posiadają wymagane prawem, regularnie badane instalacje odgromowe oraz aktualne 
pomiary instalacji elektrycznej.  
 
Okna, przeszklenia nieokratowane.  
W obiekcie wykonywany jest 24 godzinny system pracy. 
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Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia 

PLN 

1 Budynki i budowle zgodnie 
z Załącznikiem nr 6 

Sumy stałe w wartości księgowej 
brutto 

33 286 315,15 

2 Maszyny, aparaty, 
urządzenia, wyposażenie  

Sumy stałe wg wartości księgowej 
brutto 

21 371 824,85 zł 

3 Maszyny, aparaty, 
urządzenia, wyposażenie  

Sumy stałe wg wartości księgowej 
brutto 

322 946,92 zł 

4 
Mienie niskocenne 

Pierwsze ryzyko w wartości 
rzeczywistej 

2 130 504,91 

5 
Zapasy (materiały i leki) 

Sumy stałe wg kosztów  zakupów 
lub wytworzenia 

477 857,00 

6 Nakłady inwestycyjne w 
obcych środkach trwałych  

Pierwsze ryzyko w wartości 
odtworzeniowej 

100 000,00 

7 Mienie pracownicze 

498 osób * 500 zł 
Pierwsze ryzyko w wartości 

rzeczywistej 
249 000,00 

8 Mienie osób trzecich Pierwsze ryzyko w wartości 
rzeczywistej 

200 000,00 

9 Gotówka w schowkach 
nieogniotrwałych 

Pierwsze ryzyko w wartości 
nominalnej 

10 000,00 

 

Ubezpieczeni: 

 poz. 1:  Powiat Śremski 
 poz. 2:  Szpital w Śremie w likwidacji 
 poz. 4:  Szpital w Śremie w likwidacji, „Szpital w Śremie” Sp. z o.o. 
 poz. 3, 5-9: „Szpital w Śremie” Sp. z o.o. 

 

Miejsce ubezpieczenia:  ul. Chełmońskiego 1, Śrem 
 

Zakres ubezpieczenia 

 Zakres pełny: zakres podstawowy (FLEXA) oraz huragan, deszcz nawalny, grad, 
śnieg, powódź, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, dym, sadza, 
uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, wydostawanie się wody, innych cieczy 
lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, upadek drzew , 
budynków lub budowli, przepięcia spowodowane wyładowaniem atmosferycznym  
szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej, 
skarżenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową 
ubezpieczenia.  
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Zamawiający oczekuje, że umowa ubezpieczenia pokrywać będzie również inne ryzyka 
nazwane.  

Klauzule obligatoryjne: 

 Klauzula allbroker 002 - Reprezentantów 

 Klauzula allbroker 003 - Stempla bankowego 

 Klauzula allbroker 004 - Wolnych dni 

 Klauzula allbroker 005 - Prolongaty  

 Klauzula allbroker 007 – Zniesienia franszyz i udziałów własnych 

 Klauzula allbroker 010 - Przewłaszczenia na bank 

 Klauzula allbroker 013 - Podatku VAT  

 Klauzula allbroker 015 -  Leeway’a  

 Klauzula allbroker 017 - Automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 

 Klauzula allbroker 018 – Przeniesienia praw przy zbyciu przedmiotu 

 Klauzula allbroker 103 - Szkód przepięciowych 

 Klauzula allbroker 108 - Zniszczenia przez obiekty sąsiadujące 

 Klauzula allbroker 110 - Dewastacji  

 Klauzula allbroker 910  - Okres odpowiedzialności 

 Klauzula allbroker 911 - Jurysdykcji 
 

 

Składka ubezpieczeniowa: 

 Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w 6 równych rat płatnych w równych 
odstępach czasu. 

Franszyza redukcyjna 500 PLN  
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2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji: 

 

Przedmiot ubezpieczenia 

 
Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia 

PLN 
1 Maszyny, urządzenia, wyposażenie, 

niskocenne składniki majątku trwałego 
pierwsze ryzyko w wartości 

rzeczywistej 
200 000,00 

2 Maszyny, urządzenia, wyposażenie, 
niskocenne składniki majątku trwałego 

pierwsze ryzyko w wartości 
rzeczywistej 

100 000,00 

3 
Zapasy 

pierwsze ryzyko wg kosztów 
zakupu lub wytworzenia 

20 000,00 

4 Mienie osób trzecich przekazane na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użyczenia, lub innej o podobnym 
skutku 

pierwsze ryzyko w wartości 
rzeczywistej 

30 000,00 

 Gotówka:   
5 

- kradzież z włamaniem 
pierwsze ryzyko w wartości 

nominalnej 
10 000,00 

6 
- rabunek w lokalu 

pierwsze ryzyko w wartości 
nominalnej 

10 000,00 

 

Ubezpieczeni: 

 poz. 1:  Szpital w Śremie w likwidacji 
 poz. 2-6: „Szpital w Śremie” Sp. z o.o. 

 

Miejsce ubezpieczenia:  ul. Chełmońskiego 1, Śrem 

Zakres ubezpieczenia 

 dla wyposażenia, maszyn urządzeń i innych środków trwałych(w tym również 
komputery i składniki majątku o niższej wartości) oraz środków obrotowych: 

kradzież z włamaniem, rabunek i dewastacja.  

 Gotówka w mocowanej kasetce: 

kradzież z włamaniem, rabunek w lokalu 

 

Wypłacane należne odszkodowanie jest automatycznie zwiększane o koszty naprawy 
wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, wszelkich 
instalacji, systemów monitoringu, innych zabezpieczeń antykradzieżowych, itp.) 
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Składka ubezpieczeniowa:. 

 

 Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w 6 równych rat płatnych w równych 
odstępach czasu. 

 
Franszyza integralna 400 PLN 
 
 
 
Klauzule obligatoryjne 
 

 Klauzula allbroker 003 - Stempla bankowego 

 Klauzula allbroker 004 - Wolnych dni  

 Klauzula allbroker 005 – Prolongaty 

 Klauzula allbroker 007 – Zniesienia franszyz i udziałów własnych 

 Klauzula allbroker 010 - Przewłaszczenia na bank 

 Klauzula allbroker 013 - Podatku VAT 

 Klauzula allbroker 201 – Zabezpieczeń przeciwkradzieżowych  

 Klauzula allbroker 910  - Okres odpowiedzialności 

 Klauzula allbroker 911 - Jurysdykcji 
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Zadanie 2: 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:  Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

  

Suma Gwarancyjna 
na wszystkie zdarzenia 500 000 euro 

na jedno zdarzenie 100 000 euro 
 
 
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z  prowadzoną 
działalnością lub posiadanym mieniem 

 

Suma Gwarancyjna 
na wszystkie zdarzenia 300 000 zł 

na jedno zdarzenie 300 000 zł 
 
 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 
Ubezpieczenie dobrowolne OC za szkody wyrządzone  w związku z udzielaniem przez 
ubezpieczonego świadczeń opieki zdrowotnej, posiadanym i użytkowanym mieniem, 
lub przygotowywaniem lub podaniem posiłków (delikt i kontrakt) 
W szczególności m.in: 

a) szkody powstałe w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych w tym WZW i HIV- do 
wysokości sumy gwarancyjnej 

b) szkody powstałe wskutek zakażenia szpitalnego, w tym w szczególności zakażenia 
gronkowcem- do wysokości sumy gwarancyjnej  

c) szkody powstałe w następstwie pobrania, przechowania lub przetaczania krwi i 
preparatów krwiopochodnych - do wysokości sumy gwarancyjnej  

d) szkody powstałe wskutek zatrucia drogą pokarmową - do wysokości sumy 
gwarancyjnej 

e) szkody powstałe w następstwie naruszenia zasad higieny i aseptyki w trakcie 
wykonywania zabiegów medycznych  -do wysokości sumy gwarancyjnej 

f) szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
i/lub powstałe po wykonaniu pracy albo usługi, wynikłe z ich wadliwego wykonania 
(odpowiedzialność cywilna kontraktowa) - do wysokości sumy gwarancyjnej 

g) szkody wynikłe z działania lub zaniechania dyspozytora zespołów ratowniczych - do 
wysokości sumy gwarancyjnej 

h) skody związane z prowadzeniem apteki szpitalnej (leki robione) na potrzeby pacjentów 
szpitala – limit 100 000 PLN 

i) szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych – limit 10 000 PLN 

j) szkody poniesione przez pracowników zamawiającego w następstwie wypadków przy 
pracy (OC pracodawcy) – limit 100 000 PLN 
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k) szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców (m.in. pracownicy na 
kontraktach, wolontariusze)  zamawiającego (OC podwykonawców) - do wysokości 
sumy gwarancyjnej 

l) szkody powstałe w mieniu (ruchomym), z którego zamawiający korzystał na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy – limit 
100 000 PLN 

m) szkody powstałe w następstwie (wskutek) działania awarii urządzeń i instalacji 
wodnych, wodnokanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych lub urządzeń 
związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej - do wysokości 
sumy gwarancyjnej 

n) szkody wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonemu jak i osobom świadczącym 
usługi o charakterze medycznym, z chwilą kiedy stają się pacjentami Szpitala w 
Śremie Sp. z o.o.– do wysokości sumy gwarancyjnej 

o) rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę 
ponad sumę gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody 
wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na 
podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń (ubezpieczenie nadwyżkowe). do 
wysokości sumy gwarancyjnej 

 
Wykonawca/Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe, będące 
następstwem zdarzeń (działanie i/ lub zaniechanie Ubezpieczonego) mających miejsce w 
okresie ubezpieczenia niezależnie od czasu zgłoszenia roszczenia, jednakże nie dłużej niż w 
ustawowo określonym terminie – trigger act committed. 
 
Zamawiający oczekuje, iż umowa ( umowy ) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie 
pokrywać całość wyżej wymienionych ryzyk. Zamawiający oczekuje również, iż umowa ( 
umowy ) ubezpieczenia będzie pokrywać także inne ryzyka związane z prowadzoną 
działalnością. Ubezpieczenie dotyczy działalności na terenie RP. 
 
Franszyza integralna – 200 PLN 
Udział własny w szkodach rzeczowych – 5 % 

Składka ubezpieczeniowa: zostanie opłacona w 6 równych rat płatnych w równych 
odstępach czasu. 

Klauzule obligatoryjne 

 Klauzula allbroker 003 - Stempla bankowego 

 Klauzula allbroker 004 - Wolnych dni 

 Klauzula allbroker 005 – Prolongaty 

 Klauzula allbroker 007 – Zniesienia franszyz i udziałów własnych   
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Zadanie 3: 
 
 
Ubezpieczenia komunikacyjne 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

Okres ubezpieczenia: jeden rok 
Zakres ubezpieczenia: obowiązkowe ubezpieczenie OCppm,  

NNW (s.u. 10 000 zł), 
AC+KR (na terenie RP)  
 

Suma Ubezpieczenia AC  - szacunkowa 36 500 zł ( z VAT ) 
Suma Gwarancyjna OCppm – 1 000 000 EURO dla szkód w mieniu 
        -  5 000 000 EURO dla szkód na osobie 
       
W ofercie ubezpieczenia AC+KR Zamawiający oczekuje zniesienia udziałów własnych oraz 
amortyzacji. 

Rozliczenie szkód w tzw. „wariancie WARSZTAT” 

Przedmiot ubezpieczenia: 

Nr rej marka model r_pojazdu Poj. l.m. 
Rok 
prod 

Wartość * 

PSEX967 VOLKSWAGEN LT 35 Furgon 2,8 TDI  sanitarny 2799 7 2003  36 500 zł 

* przewidywana wartość w momencie zawierania umowy ubezpieczenia 

Przewidywana wartość wyposażenia dodatkowego ( sprzęt medyczny ) 74 000 zł 

Udziały własne - brak 
Franszyza integralna  AC  - 500 PLN 

Składka ubezpieczeniowa:.  Płatna jednorazowo 

Klauzule obligatoryjne 

 Klauzula allbroker 003 - Stempla bankowego 

 Klauzula allbroker 004 - Wolnych dni  

 Klauzula allbroker 005 – Prolongaty 

 Klauzula allbroker 007 – Zniesienia franszyz i udziałów własnych 

 Klauzula allbroker 010 - Przewłaszczenia na bank 

 Klauzula allbroker 013 - Podatku VAT 

 Klauzula allbroker 018 – przeniesienie praw przy zbyciu przedmiotu 

 Klauzula allbroker 801 – Zabezpieczeń przeciwkradzieżowych  

 Klauzula allbroker 910  - Okres odpowiedzialności 

 Klauzula allbroker 911 - Jurysdykcji 
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XVI.  KLAUZULE DODATKOWE  

 
 
Klauzula allbroker 002 - Reprezentantów 
Zakład ubezpieczeń dla celów niniejszej umowy przez reprezentantów Ubezpieczonego i Ubezpieczającego 
rozumie wyłącznie Członków Zarządu Spółki oraz prokurentów. 

 
Klauzula allbroker 003 - Stempla bankowego 
Jeżeli zapłata składki lub raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, 
to za datę zapłaty uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku pod warunkiem, że na rachunku były 
zgromadzone wystarczające środki, lub datę dokonania zapłaty w urzędzie pocztowym, na właściwy rachunek 
wskazany przez Zakład Ubezpieczeń 
 
Klauzula allbroker 004 - Wolnych dni 
W przypadku jeśli dzień do dokonania czynności lub płatności wynikającej z umowy przypada na dzień 
ustawowo wolny od pracy, taka czynność lub płatność powinna być dokonana w pierwszym dniu roboczym 
przypadającym po dniu wolnym. 
 
Klauzula allbroker 005 - Prolongaty  
Brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie 
ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego 
wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty na konto Zakładu 
Ubezpieczeń w wyznaczonym terminie Zakład Ubezpieczeń zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu 
opłacenia brakującej składki. 

 
Klauzula allbroker 006 - Płatności rat 
W przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład Ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącenia  z kwoty 
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 
 
Klauzula allbroker 007 – Zniesienia franszyz i udziałów własnych 
Do umów ubezpieczenia nie mają zastosowania jakiekolwiek inne franszyzy i udziały własne poza franszyzami i 
udziałami własnymi określonymi w SIWZ. 
 
Klauzula allbroker 009 - Wyrównania sum ubezpieczenia  
Jeżeli w przypadku powstania szkody zostanie stwierdzone, że w odniesieniu do mienia dotkniętego szkodą 
wystąpiło niedoubezpieczenie, a jednocześnie okaże się, że inne ubezpieczone pozycje wykazują 
nadubezpieczenie, to wyliczona kwota nadubezpieczenia przeznaczona zostanie na zlikwidowanie lub 
zmniejszenie niedoubezpieczonego mienia dotkniętego szkodą 
 
Klauzula allbroker 010 - Przewłaszczenia na bank  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzula postanowień umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, iż przedmiotowa umowa ubezpieczenia nie wygasa w dniu przewłaszczenia ubezpieczonego mienia na 
bank lub zakład ubezpieczeń celem zabezpieczenia wierzytelności względem ubezpieczającego. Umowa 
ubezpieczenia nie wygasa również wskutek powrotnego przejścia na ubezpieczającego własności mienia 
przewłaszczonego w wyniku spłaty długu. 
 
Klauzula allbroker 013 - Podatku VAT 
Jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT to odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile 
Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT. 

 
Klauzula allbroker 015 -  Leeway’a 
Jeżeli zastosowanie zasady proporcji byłoby zasadne w myśl zapisów  w OWU,  Zakład Ubezpieczeń nie będzie 
stosował zasady proporcji, przy wyliczaniu odszkodowania, jeśli wartość mienia dotkniętego szkodą nie 
przekracza 120% jego sumy ubezpieczenia. 
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Klauzula allbroker 017 -Automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia  
1. Zakład ubezpieczeń obejmuje automatyczną ochrona ubezpieczeniową , bez konieczności wcześniejszej 

deklaracji, wzrost wartości mienia związanego z jego nabyciem, ulepszeniem (modernizacja, remont, itp.), 
przeszacowaniem. Suma ubezpieczania ulega podwyższeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczającego ryzyka 
związanego z posiadaniem tego mienia. 

2. Limit z tytułu niniejszej klauzuli wynosi 15% wartości ubezpieczonego mienia w poszczególnych grupach 
mienia. 

3. Ubezpieczający jest zobowiązany pod rygorem nieważności klauzuli zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w 
terminie do 30 dni po upływie każdego kwartału kalendarzowego. 

4. Składka za doubezpieczenie jest naliczana przy zastosowaniu stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia 
według zasady pro rata temporis. 

 
Klauzula allbroker 018 - Przeniesienie praw przy zbyciu przedmiotu.  
a) Jeżeli po zawarciu umowy ubezpieczenia własność ubezpieczonej nieruchomości przeszła na inną osobę 

prawa i obowiązki z umowy tej wynikające przechodzą automatycznie na nowego właściciela. 
b) Mając na uwadze zapisy art. 823 § 1 KC Zakład, Ubezpieczeń wyraża zgodę na przeniesienie praw z umowy 

ubezpieczenia również dla ubezpieczonych rzeczy ruchomych na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, pod 
warunkiem że nabywcą jest „Szpital w Śremie” Sp. z o.o.  

 
Klauzula allbroker 019 – Strajków , rozruchów i zamieszek społecznych 
Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną szkody powstałe w skutek zdarzeń losowych objętych ochroną 
ubezpieczeniową , oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim 
następstwem strajków, rozruchów, oraz zamieszek społecznych.  
 
Klauzula allbroker 101 - Przezornej sumy ubezpieczenia 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy 
ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło 
niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na 
poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia 
nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 50.000 złotych. 
   
Klauzula allbroker 103 - Szkód przepięciowych 
Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną szkody w mieniu powstałe wskutek przepięć spowodowanych 
wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami 
atmosferycznymi. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 250.000 złotych. 
 
Klauzula allbroker 104 – Szkód elektrycznych 
1.  Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną szkody w mieniu spowodowane bezpośrednim i niewłaściwym 

działaniem prądu elektrycznego na przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności spowodowane ; 
a) niezadziałaniem zabezpieczeń chroniących urządzenia 
b) zwarciem lub spięciem 
c) zmianą napięcia zasilania 
d) zaniku napięcia jednej lub kilku faz 
e) uszkodzeniem izolacji 
2. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody ; 
a. powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, 

odgromnikach, oraz w żarówkach, grzejnikach, lampach itp. 
b. powstałych we wszelkiego rodzaju miernikach i licznikach  
c. w urządzeniach w których szkoda pokrywana jest przez producenta lub zakład naprawczy 
powstałych w urządzeniach , w których w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę nie przeprowadzono 
obowiązkowego badania eksploatacyjnego, jeśli producent bądź powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
nakładały taki obowiązek, a niedopełnienie tego obowiązku było przyczyna szkody lub przyczyniło się do szkody 
lub jej wysokości. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 100.000 złotych 
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Klauzula allbroker 105 - Składowania  
W przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za mienie 
składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia 
znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. 
 
Klauzula allbroker 106 - Uderzenia pojazdu własnego 
Zakład Ubezpieczeń rozszerza  swoją odpowiedzialnością za szkody spowodowane uderzeniem dowolnym 
pojazdem używanym przez ubezpieczającego lub przez osoby za które ponosi odpowiedzialność. 
 
Klauzula allbroker 107 - 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 wynosi: 30.000.000 
złotych  
  
Klauzula allbroker 108 - Zniszczenia przez obiekty sąsiadujące 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu w związku z uderzeniem 
przez przewrócone obiekty (lub oderwane ich części), sąsiadujące z ubezpieczanym mieniem, takie jak drzewa, 
maszty, kominy i itp. 
 
Klauzula allbroker 109 – Opady śniegu 
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody wynikłe z obfitych opadów śniegu, które spowodują uszkodzenie 
konstrukcji budynku od ciężaru śniegu lub lodu oraz zalanie wynikłe z szybkiego topnienia mas śniegu, 
zakresem ochrony objęte jest również zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu, lodu mienia sąsiedniego na 
mienie ubezpieczone. 
 
Klauzula allbroker 110 - Dewastacji  
Niniejszą klauzulą są objęte lokale, budynki i budowle oraz znajdujące się w nim mienie  
(z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji pod warunkiem, że 
mienie dotknięte szkodą objęte jest ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych 
żywiołów. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez 
osoby trzecie. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres 
dłuższy niż 30 dni. – limit 100 000 PLN 
 
Klauzula allbroker 111 - Remontowa  
Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu będącym przedmiotem konserwacji, remontów, 
prac modernizacyjnych i innych tego typu robót budowlanych oraz w mieniu przechowywanym w obiektach 
będących przedmiotem takich prac, jeżeli szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi 
pracami. 
 
Klauzula allbroker 112 – 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 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia.  
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia. 
 
 
 
Klauzula allbroker 113 – Koszty dostosowania się do przepisów prawa  
Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową, uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione 
przez Ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z 
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konieczności odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie ze stosownymi obowiązującymi przepisami prawa 
polskiego.  
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
 
Klauzula allbroker 114 - Mienia nie przygotowanego do pracy  
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że ubezpieczający nie przystosował środka trwałego lub 
sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka 
trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. Ochroną objęty 
jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest 
eksploatowany. 
 
Klauzula allbroker 115 - Zabezpieczeń przeciwpożarowych 
Zakład ubezpieczeń uznaje stan zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia za wystarczający. 
 
Klauzula allbroker 116A – Kosztów dodatkowych  
1. Zakład Ubezpieczeń zobowiązuje się do pokrycia dodatkowych kosztów ponad sumę ubezpieczenia: 

a) wynikłych z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody, oraz w celu 
zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia, jeśli środki te były właściwe, chociaż okazałyby się 
nieskuteczne 

b) związanych z poszukiwaniem przyczyny szkody 
c) związanych z ratowaniem mienia (m.in. dozór, transport, opłaty za przechowanie,  itp.) 
d) związanych z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie łączenie z kosztami rozbiórki, demontażu i 

wywiezienia i pozostałości 
 
Klauzula allbroker 116B – Kosztów dodatkowych odtworzenia dokumentacji 
Zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do pokrycia ponad sumę ubezpieczenia dodatkowych uzasadnionych i 
udokumentowanych kosztów dokumentacji zakładkowej lub archiwalnej. Ochrona obejmuje wyłącznie koszty 
robocizny poniesione na odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz 
oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie polisowym w wysokości 50.000 złotych. 
 

 
Klauzula allbroker 120 - budynki wyłączone z eksploatacji 
Włącza się odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za budynki wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 
30 dni  

 
Klauzula allbroker 121A – Lodówki ZOZ 
Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową, również środki obrotowe własne i powierzone w postaci 
leków lub innych produktów medycznych w chłodniach i innych urządzeniach chłodniczych od szkód w wyniku, 
niezależnych od Ubezpieczonego przerw w dostawie energii elektrycznej. Limit odpowiedzialności na jedno i 
wszystkie zdarzenia wynosi 10.000 zł 
 
Klauzula allbroker 122 – Ewakuacja ZOZ 
Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową i pokryje koszty poniesione na ewakuację pacjentów na 
skutek zdarzeń losowych, nagłych i nieprzewidzianych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 
wynosi 20.000 zł 
 
Klauzula allbroker 201 - Zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
Zakład ubezpieczeń uznaje stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia za wystarczający. 
 
Klauzula allbroker 203 – Przechowywania gotówki 
Zakład ubezpieczeń zezwala na przechowywanie wartości pieniężnych w schowkach o nieokreślonej klasie 
odporności ograniczając jednak w takim przypadku swoją odpowiedzialność do 10.000 zł 
 
Klauzula allbroker 206 - Kosztów wymiany zamków i czytników 
Zakład ubezpieczeń pokrywa koszty wymiany zamków i czytników w związku z utratą kluczy lub kart 
magnetycznych w następstwie kradzieży z włamaniem do lokalu lub rabunku. 
Limit odpowiedzialności: 10 000,00zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
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Klauzula allbroker 207 – Kradzież zwykła 
Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe w wyniku tzw. kradzieży zwykłej, tj. zaboru mienia 
niebędącego kradzieżą z włamaniem.  
Limit odpowiedzialności: 10 000,00zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 
Klauzula allbroker 505A 
Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody wyrządzone w mieniu pracowników Ubezpieczonego. Za 
„pracownika” uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
powołania, mianowania, wyboru, lub spółdzielczej umowy o pracę. – limit 50 000 PLN 
  
Klauzula allbroker 801 - Zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ( AC ) 
Zakład ubezpieczeń poprzez wystawienie polisy akceptuje stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w pojeździe i 
uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 
 
Klauzula allbroker 802 – Wyposażenia dodatkowego (AC) 
Zakład ubezpieczeń przyjmuje do ubezpieczenia również wyposażenie dodatkowe niebędące na stałe 
zamontowane w karetkach. 
 
Klauzula allbroker 803 – Przegląd techniczny 
Zakład ubezpieczeń nie może odmówić, lub ograniczyć wypłaty odszkodowania w przypadku braku aktualnego 
badania technicznego pojazdu.  
 
 
Klauzula allbroker 804 – Stała suma ubezpieczenia  
Zakres ubezpieczenia Auto Casco zostaje rozszerzony w ten sposób, że za wartość rynkową pojazdu i 
wyposażenia dodatkowego w trakcie okresu ubezpieczenia uznawana jest suma ubezpieczenia określona w 
umowie. 
 
 
Klauzula allbroker 901 - Zgłaszania szkód  
Zawiadomienie Zakładu ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 
dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. 

 
Klauzula allbroker 902 - Niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie w 
odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na 
ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody.  
 
 
Klauzula allbroker 903 - Wymiany „stare na nowe”  
W przypadku szkody zarówno częściowej jak i całkowitej wypłacone odszkodowanie nie będzie zmniejszone o 
techniczne, amortyzacyjne zużycie. 

     
Klauzula allbroker 906 - Usunięcia pozostałości po szkodzie  
Zakład ubezpieczeń zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z 
powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej np. posesji pozostałości po zniszczonym 
ubezpieczonym mieniu do 10% wartości powstałej szkody. Powyższy 10% limit podwyższa sumę ubezpieczenia i 
jest niezależny (dodatkowy) od postanowień OWU w tym zakresie. 

 
Klauzula allbroker 908A - Klauzula uproszczonej likwidacji szkód 
Zakład Ubezpieczeń dopuszcza uproszczony tryb likwidacji szkód drobnych bez dokonywania wcześniejszych 
oględzin, pod warunkiem zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela oraz sporządzenia stosownej dokumentacji – tj. 
zdjęć uszkodzeń, faktury za naprawę: 
- szkody typu szyba, lusterko, zamki i elementy oświetlenia - do kwoty 5000,-zł 
- pozostałe szkody - do kwoty 2500,-zł 
 
Klauzula allbroker 909 – Rozliczenia szkód komunikacyjnych 
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Wysokość odszkodowania dla szkód rozlicznych przez Ubezpieczonego na podstawie faktur, ustalana będzie do 
wysokości cen oryginalnych części zamiennych, oraz stawek roboczogodziny stosowanych przez ASO po 
uprzedniej akceptacji zakresu rzeczowego naprawy przez Zakład Ubezpieczeń. 
 
Klauzula allbroker 910  - Okres odpowiedzialności 
Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.  
 
Klauzula allbroker 911 - Jurysdykcji  
Strony umawiają się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe 
dla ubezpieczającego. 
 
 
Klauzula allbroker 914 - Funduszu prewencyjnego  
Zakład ubezpieczeń stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości minimum 10% 
płaconych składek z całości zawartych ubezpieczeń. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w 
całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczający przedstawi Zakładowi Ubezpieczeń rachunki 
lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu.   

 
Klauzula allbroker 915B - Zrzeczenia się prawa regresu  
Zakład ubezpieczeń odstępuje od ewentualnych roszczeń regresowych w stosunku do pracowników 
Ubezpieczonego oraz osób świadczących na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej  

 

UWAGA ! 
Dopuszczalna jest zmiana treści klauzul.  
 
W przypadku zmian odbiegających na niekorzyść Ubezpieczającego od treści klauzul 
podanej w SIWZ; 
- za zmienioną klauzulę fakultatywną przyznanych będzie 0 punktów 
- za zmienioną klauzulę obligatoryjną – stwierdzenie niespełnienia SIWZ. 
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XVII.   DODATKOWE INFORMACJE DO UBEZPIECZENIA 

Rodzaj prowadzonej działalności:  zgodnie ze schematem organizacyjnym Szpitala – 

Załącznik nr 7 

Inne dane: 

- planowany roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności: 39 538 046 zł 

- liczba łóżek: ok. 257 +20 noworodki 

- liczba pacjentów w ciągu roku: 

 Planowana liczba pacjentów w lecznictwie otwartym 33 000 

 Planowana liczba pacjentów w leczeniu zamkniętym 21 000 

 Planowana liczba udzielonych porad w poradniach przyszpitalnych lub trybie 

ambulatoryjnym 31 000 

Dane dotyczące zatrudnienia: 

 

Liczby zatrudnionych osób zgodnie z poniższą specyfikacją: 
Łączna liczba zatrudnionych osób 498, w tym 
 

liczba zatrudnionych osób na podstawie kontraktów  120 
liczba zatrudnionych osób na podstawie umów-zlecenie 57 
liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 321 

 
w tym: 

liczba lekarzy ogółem  101 
liczba lekarzy bez specjalizacji 25 
liczba lekarzy z I stopniem specjalizacji 10 
liczba lekarzy z II stopniem specjalizacji 65 

 
w tym: 

  anestezjologów  6 
  chirurgów          5 
                    kardiochirurgów 0 
  ginekologów  10 
  kardiologów   2 
  stomatologów 0 
 
 
 
pielęgniarek  174 

w tym położnych 24 
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pozostałego personelu medycznego 13  
pracownicy administracyjni 31 
 
Szpital nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji  
Szpital nie prowadzi testów klinicznych 
Szpital posiada potwierdzony pisemnie i wdrożony Program Kontroli Zakażeń 
Wewnątrzszpitalnych oraz Zespól d.s. monitorowania i kontroli w tym zakresie. 
Szpital prowadzi rejestrację zakażeń szpitalnych uwzględniającą określenie źródeł zakażenia, 
dróg przenoszenia infekcji wewnątrzszpitalnych, profil flory bakteryjnej, postać kliniczną 
zakażenia. Wyniki badań służą do wprowadzania zmian w metodach pracy personelu, 
stosowaniu dodatkowych środków zapobiegania zakażeniom. 
Szpital posiada potwierdzoną pisemnie i wdrożoną procedurę bezpiecznego usuwania 
odpadów. 
Szpital posiada Dział Centralnej Sterylizacji nadzorującą procesy sterylizacji we wszystkich 
Oddziałach. 

Szpital nie poddaje sterylizacji termicznej odpadów epidemiologiczne niebezpiecznych na 
własnym terenie. 
Do kontroli pracy sterylizatorów używane są : 

 wskaźniki fizyczne 

 wydruki komputerowe 

 testy Bowie-Dicka    

 testy paskowe  

 testy zintegrowane   

 testy biologiczne    
Do mycia rąk używane jest mydło w dozownikach. 

Do dezynfekcji używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 

Cały personel poddawany jest systematycznym szkoleniom z zakresu zapobiegania 
infekcjom. 
W Szpitalu opracowane są procedury postępowania : 

 mycia i dezynfekcji rąk    

 pobierania krwi    

 podczas dezynfekcji   

 podczas sterylizacji    

 ze sprzętem endoskopowym   

 ze zużytym sprzętem jednorazowym  

 ze skażonym materiałem biologicznym  

W szpitalu prowadzone są systematyczne kontrole przestrzegania procedur. 
W szpitalu możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie. 

Cały personel narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B 
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XVIII.  INFORMACJA O SZKODOWOŚCI 

 
L.p. Rok zdarzenie polisa odmowa wypłata rezerwa 

1 2012 
uszkodzenie 

dachu 

Ogień i inne 
zdarzenia 

losowe 
----- 20 000 zł 29 165 ,27 zł 

 


