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

 
Nazwa i adres Zamawiającego: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o.o. 
69-100 Słubice, ul. Nadodrzańska 6 

NIP 598-16-18-971; REGON 080445872; KRS 0000359690 
 
 
 

Zielona Góra, dnia  27 listopada  2014 r. 
 

Przetarg nieograniczony, znak:  25/11/2014/Sz/NP 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
  
 

Dotyczy: 
 
Postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie 
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29. stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz U z 2014 r. poz 1232), zwana dalej „Ustawą PZP”, 
prowadzonego przez Nord Partner z/s w Toruniu działającego na podstawie udzielonego przez Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o.o. pełnomocnictwa do wykonywania w 
imieniu Zamawiającego wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczenia mienia,  odpowiedzialności 
cywilnej oraz floty pojazdów na okres 12 miesięcy w procedurze właściwej dla zamówień o wartości poniżej 
progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP 
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o.o. 
 
Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 
Zadanie I 
CPV 66515000-3 - Ubezpieczenie mienia od od wszystkich ryzyk      
CPV 66515000-3 - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (w tym szyb od stłuczenia)
  
CPV 66519200-3 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk  
 
Zadanie II 
CPV 66516400-4 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
CPV 66516400-4 – Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą  
 
 Zadanie III 
CPV 66516100-1; 66514110-0; 66512100-3: ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 
ubezpieczenie assistance 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty. 

2. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom SIWZ. 
3. Oferty niezgodne z ustawą PZP  lub takie, których treść nie odpowiada treści SIWZ zostaną 

odrzucone, a spośród tych, które nie podlegają odrzuceniu, w tym Wykonawca nie został 
wykluczony, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.  

4. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według 
wskazówek zawartych w niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy jakakolwiek część 
dokumentu nie dotyczy Wykonawcy – należy wpisać „nie dotyczy”. 

5. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę 
zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać 
nie zmieniony. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
7. Umowa ubezpieczenia realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera 

ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem 
ubezpieczeniowym obsługującym Zamawiającego. 

2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o.o. 
69-100 Słubice, ul. Nadodrzańska 6 

NIP 598-16-18-971; REGON 080445872; KRS 0000359690 
 
reprezentowany przez: Zygmunta Baś – Prezesa Zarządu  
 
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi ubezpieczenia mienia, 
odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów” prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz U z 2014 r poz 1232),zwana dalej ustawą PZP o 
wartości szacunkowej powyżej/poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 
ustawy PZP. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało ogłoszone: 
1) w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 246623 - 2014 
 
Na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego: http://www.np.com.pl/przetargi 

 i na stronie Zamawiającego: http://bip.powiatslubicki.pl/ 
2) na tablicy ogłoszeń  Zamawiającego w dniu 27.11.2014 

3) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  
  
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zadanie I 
- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk       CPV 66515000-3 
- Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku  
(w tym szyb od stłuczenia)        CPV 66515000-3 
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk    CPV 66519200-3 
Zadanie II 
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej       CPV 66516400-4 
- Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
podmiotu wykonującego działalność leczniczą      CPV 66516400-4 
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Zadanie III  
CPV 66516100-1; 66514110-0; 665121003: ubezpieczenie obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,  
ubezpieczenie assistance 
 
ZADANIE I:  

 
INFORMACJE DO OCENY RYZYKA 

Zamawiający:  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „Szpital Powiatowy” w Słubicach Sp. z o.o.  
Adres siedziby ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice NIP: 598-16-18-971 REGON: 080445872 PKD: 8610 Z 
 
Miejsca prowadzenia działalności (posiadania mienia): 
1. Słubice, ul. Nadodrzańska 6, ul. Mickiewicza 6 
2. Rzepin ul. Słubicka 4 
3. Cybinka ul. Krośnieńska 1 IB 
4. Górzyca ul. Kostrzyńska 15 
Zamawiający :  prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów 

 

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE 

Słubice, ul. Nadodrzańska 6 

Gaśnice; hydranty wewnętrzne: 12;  stały dozór 
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń 
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne, ogrzewanie elektryczne  
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową 
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 1 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 
5min 
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku 
Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, 
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami  
Istnieje regulamin ppoż. 
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej  
Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia 
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej 
Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego 
Źródła dostarczenia wody: Rzeka ODRA- 50 m, 3 hydranty zewnętrzne (1 od ul. Nadodrzańskiej, 1 od ul. 
Kopernika, 1 od ul. Mickiewicza ) 

Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe: stały dozór - całodobowo 
 
Rzepin ul. Słubicka 4 
Gaśnice  
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową 
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 14 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 5min 
Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku 
Oznakowane są: drogi i wyjścia ewakuacyjne, 
Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami  
Istnieje regulamin ppoż. 
Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej  
Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej 
Źródła dostarczenia wody – instalacja miejska  
 
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk . 
1.1. Zakres ubezpieczenia: obejmujący odpowiedzialność za szkody polegające na utracie, zniszczeniu 

lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od 
woli zamawiającego zdarzenia.  
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1.1.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku m.in.: 
1.1.1.1. Pożaru (ognia), uderzenia pioruna (także w instalacje elektryczne, sieci energetyczne), 

wybuchu (eksplozji), upadku statku powietrznego, huraganu (huragan – wiatr o prędkości 
powyżej 17,5 m/s), deszczu nawalnego, powodzi, lawiny, topnienia śniegu i/lub lodu, zalegania 
śniegu i/lub lodu, gradu, trzęsienia ziemi, osunięcia i/lub zapadanie się ziemi, następstw szkód 
wodociągowych (m.in. zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, zalanie (działanie wody lub cieczy na 
ubezpieczone mienie, w tym również: przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, itp. 
oraz np. wynikające z topnienia śniegu lub lodu), dymu, uderzenia pojazdu ( w tym własnego), 
huku ponaddźwiękowego, upadających drzew i konarów drzew, upadku budynków i/lub 
budowli, sadzy. 

1.1.1.2. Kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu, dewastacji 
(dewastacji – zgodnie z poniższą definicją) wraz z pokryciem w ramach ustalonego limitu 
odpowiedzialności dla kradzieży z włamaniem i rabunku (w tym wandalizmu, dewastacji)  m.in. 
kosztów: 
a) naprawy zniszczonych lub uszkodzonych wszelkiego rodzaju zabezpieczeń lokalu, łącznie z 

kosztami usunięcia uszkodzonych ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek energetycznych, 
wszelkich instalacji. 

 
Definicja dewastacji:  
W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji 
(wandalizmu), zastosowanie ma następująca definicja dewastacji (wandalizmu)  - przez dewastację 
(wandalizm) rozumie się wszelkie uszkodzenie, zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia lub jego części (w 
tym m.in. wyposażenia, wszelkich środków trwałych, tj. m.in. maszyn, urządzeń, budowli, budynków wraz 
z ich elementami stałymi i elewacjami itd.) zlokalizowanego wewnątrz i/lub na zewnątrz budynków, 
dokonane w sposób świadomy lub nieświadomy, bez względu na sposób dostania się przez te osoby na 
teren lokalizacji. 

1.1.1.3.Rozbicia oraz stłuczenia szyb oraz innych przedmiotów szklanych wraz z pokryciem w ramach 
ustalonego limitu odpowiedzialności dla ryzyka rozbicia oraz stłuczenia szyb i innych przedmiotów 
szklanych 
Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również: 
1.1.1.4 przepięcia przez które rozumie się szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci 
elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności dotyczy to szkód w sieciach 
energetycznych i instalacjach elektrycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu 
elektrycznego. Limit 500.000,00 zł Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia w wyniku 
niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego. Limit nie może być niższy niż  200 000,00 zł.  
1.1.1.5 szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku  
z ryzykami objętymi ochroną ubezpieczeniową; 
1.1.1.6 szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego 
mienia wskutek ryzyk objętych ochroną ubezpieczenia; 
1.1.1.7 koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną; 
1.1.1.8 koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu 
części niezdatnych do użytku - w ramach sumy ubezpieczenia. 
1.1.1.9 szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano – montażowych, na których 
wykonanie nie jest konieczne posiadanie odpowiednich zezwoleń, przy czym dopuszcza się wprowadzenie 
limitu odpowiedzialności na szkody w mieniu będącym przedmiotem robót budowlano – montażowych w 
wysokości nie mniej niż 150 000,00 zł; dla pozostałego mienia ograniczenie stanowi przyjęta dla tego mienia 
suma ubezpieczenia. 
1.1.1.10 zakres ubezpieczenia powinien obligatoryjnie obejmować mienie podczas składowania 
tymczasowego (np. w okresie remontów, przerw) oraz mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania 
1.1.1.11 akty terrorystyczne – akcje organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, 
politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom politycznym i gospodarczym 
kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w 
celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź 
zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia – limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 1.000.000,00 zł, dopuszczalna 
franszyza redukcyjna w wysokości 2 000,00 zł 
 
Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości 
księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego 
w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego i/lub 
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amortyzacji. Dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma 
zastosowania zasada proporcji, o ile suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej 
brutto. 
 
Dla mienia ubezpieczanego wg warto ści odtworzeniowych górn ą granic ę odpowiedzialno ści stanowi 
suma ubezpieczenia dla danego środka trwałego okre ślona w umowie.  
Nie mają  zastosowania zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia  uzależniające przyjęcie do 
ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej od stopnia zużycia i/lub amortyzacji tego mienia. 
 
UWAGA:  

� W umowie nie będą miały zastosowania warunki ubezpieczenia, ograniczające w przypadku szkody 
częściowej wysokość odszkodowania do procentu sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego 
szkodą odpowiadającego procentowi uszkodzenia tego przedmiotu. 

� Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne / OWU) stosowane przez 
Ubezpieczyciela  zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu 
historycznego występowania powodzi w miejscu ubezpieczenia to nie będą miały zastosowania na 
potrzeby niniejszej Umowy 

 
 
1.4 Przedmiot ubezpieczenia  
Mienie ubezpieczone według wartości księgowej brutto, a także wg wartości odtworzeniowej, 
bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego i/lub amortyzacji. 
 
1.4.1 Majątek trwały  
Środki trwałe będące w posiadaniu (samoistnym i zależnym, mienie dzierżawione/użytkowane) 
Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, w tym również środki trwałe niskocenne oraz sprzęt elektroniczny. 

 
Zestawienie majątku trwałego z podziałem na grupy KŚT:       

GRUPA NAZWA 
Suma Ubezpieczenia  [PLN] 

Własne  
Właściciel Powiat 

Słubice; dzierżawa 

I BUDYNKI – wg wartości odtworzeniowej  ------- 10 902.500,00 

I 
BUDYNKI – wg wartości księgowej brutto 
( w poz. własne podano nakłady adaptacyjne)  

365.958,88 150 000,00* 

VI URZĄDZENIA TECHNICZNE – wg wartości księgowej brutto 
2 328 662,13 

 

--------- 

VIII 
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE w 
TYM SPRZĘT ELEKTRONICZNY – wg wartości księgowej brutto  

----------- 

mienie osób trzecich ( ruch omo ści i śr. trwałe)  – użyczone , najmowane 
lub użytkowane na podstawie innej podobnej formy korzystania  z cudzej 
rzeczy  

---------------- 
1.274.000,00 WRz 
398.353,13 WKB 

Mienie niskocenne -  wg wartości księgowej brutto 165.398,55  

Gotówka  10 000,00 ------------- 

 
OGÓŁEM 

2.870.019,56 12.724.853,13 

WKB – wartość księgowa brutto WRz- wartość rzeczywista 
* Rzepin ul. Słubicka 4 
 

Część ww. mienia używana jest na podstawie umowy dzierżawy lub podobnych, Zamawiający jest 
użytkownikiem tego mienia i na nim spoczywa obowiązek ubezpieczenia mienia. Wypłata odszkodowania na 
rzecz Zamawiającego. Wykaz budynków zgodnie z Załącznikiem 8 do SIWZ.  

Sumy ubezpieczenia pozostałego mienia: 
Przedmiot ubezpieczenia  Suma ubezpieczenia PLN 

Środki obrotowe – np. materiały opatrunkowe, środki farmaceutyczne , 
sprzęt,  
Wartość średnia   

325.190,00 
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Mienie pracowników  -  s.u. wg systemu I ryzyka  
Przez mienie pracownicze rozumie się mienie ruchome pracowników 
Zamawiającego/Ubezpieczającego znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z 
wyłączeniem wartości pieniężnych, dokumentów i biżuterii oraz pojazdów 
mechanicznych. 

20 000,00 

 
1.5 System ubezpieczenia  
:: środki trwałe – sumy stałe, ubezpieczone według wartości księgowej brutto (początkowej), budynki wg 
wartości odtworzeniowej, lub księgowej brutto, mienie osób trzecich wg wartości księgowej brutto 
(początkowej) i rzeczywistej 
:: środki obrotowe -  sumy stałe, ubezpieczenie według wartości zakupu lub wytworzenia, bez stosowania 
zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania; 
:: mienie niskocenne, pracowników – system pierwszego ryzyka, ubezpieczone według wartości 
odtworzeniowej bez potrącania zużycia technicznego,  
:: ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji – system I ryzyka, do  wyczerpania 
sumy ubezpieczenia, z włączeniem kosztów naprawy zabezpieczeń w ramach sumy ubezpieczenia. 
                                          
:: Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg  Klasyfikacji Środków Trwałych uwzględniając podatek 
VAT System ubezpieczenia:  s.u. z VAT i odszkodowanie z VAT      
 
Podane wartości środków trwałych ( gr 1-8 KŚT)  wg ewidencji księgowej na dzień 31.10.2014      
 
1.6 Warunki dodatkowe obligatoryjne do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk  
Klauzule dodatkowe obligatoryjne: 

Lp. Nazwa klauzuli 
1. Klauzula reprezentantów 
2. Klauzula automatycznego pokrycia 
3. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 
4.  Klauzula kosztów dodatkowych 
5.  Klauzula rozstrzygania sporów 
6.  Klauzula zgłaszania szkód 
7.  Klauzula przewłaszczenia 
8. Klauzula płatności składki lub rat składki  
9. Klauzula wypłaty odszkodowania 
10. Klauzula samolikwidacji niedużych szkód 
11. Klauzula zniesienia regresu 

 
1.7 Warunki dodatkowe (fakultatywne) do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
podlegające ocenie 
A/ włączenie klauzuli prewencyjnej  
B/ włączenie klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli  
C/ włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie  
D/ włączenie klauzuli składowania  
E/ włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego  
F/ Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych  
G/ Włączenie klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej  
H/ włączenie do zakresu ubezpieczenia ryzyka kradzieży zwykłej – limit odpowiedzialności 10 000,00 zł  
 
1.8 Dopuszczalne franszyzy 
1.8.1 Franszyza redukcyjna: nie wyższa niż 1 000,00 zł, dla mienia pracowniczego, niskocennego  – brak; 
dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji nie wyższa niż 300,00 zł, dla szyb i innych 
przedmiotów szklanych od stłuczenia – nie wyższa niż 100,00 PLN 
1.8.2 Franszyza integralna : brak;  
1.8.3 Udział własny: brak. 
 
1.9. DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ 
Kradzież zwykła - zabór mienia (bez oznak włamania) w celu przywłaszczenia. Ubezpieczający / 
Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie po odkryciu wystąpienia szkody 
spowodowanej kradzieżą zwykłą. 
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kradzież z włamaniem - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego 
lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia 
kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, 
Rabunek (dokonany lub usiłowany) - zabór ubezpieczonego mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej 
wobec ubezpieczającego, osób u niego zatrudnionych lub innych osób bądź groźby natychmiastowego 
użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności – dla pokonania ich oporu 
przed wydaniem ubezpieczonego mienia. Zabór ubezpieczonego mienia przez sprawcę który z 
zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do 
objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości 
pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi, 
Dewastacja - każde celowe zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby 
trzecie związane z kradzieżą, rabunkiem lub ich usiłowaniem; 
 
1.10 Okres  ochrony/ubezpieczenia 
Przewidywany: od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r .  
 
1.11. Miejsca ubezpieczenia: 
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie Zamawiającego, 
w tym: 
 

Słubice ul. Nadodrzańska 6, Mickiewicza 6 

Rzepin ul. Słubicka 4 

Cybinka ul. Krośnieńska 11 B 

Górzyca ul. Kostrzyńska 15 

 
1.12. Limity w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku  - system I ryzyka/ 
suma ubezpieczenia: 
1.12.1 urządzenia i wyposażenie (w tym niskocenne i elektronika) własne i dzierżawione  
 – suma ubezpieczenia dot. kradzieży z włamaniem rabunku i dewastacji 100 000,00 PLN   
1.12.2. środki obrotowe   20 000,00 PLN 
1.12.3 gotówka (w lokalu, transporcie)  10 000,00 PLN 
1.12.4 koszty naprawy zabezpieczeń   2 000,00 PLN 
1.12.5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne (zainstalowane i 
zabezpieczone w taki sposób, że ich wymontowanie nie jest możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły 
lub narzędzi) należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na zewnątrz oraz w budynkach lub budowlach 
stanowiących jego własność lub przez niego użytkowanych (np. armatura sanitarna, grzejniki, rynny np.). 
Limit 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
1.12.6 szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia (w szczególności oszklenie, reklamy, oświetlenia, 
oszklenia gablot, lustra, tablice świetlne, itp.). 
 

Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia Pierwsze ryzyko 

szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia 5 000,00 PLN 

 
 
2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO (BIUROWEGO) OD SZKÓD MATERIALNYCH 

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

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

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 

Sprzęt elektroniczny biurowy stacjonarny   55.558,24 

Sprzęt elektroniczny biurowy przenośny    19.506,74 

Koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz 
oprogramowania - System I ryzyka 
(maksymalna przewidywana wartość szkody) 

70.000,00 

Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ. 
 
3.5 Zakres ubezpieczenia : 
Zakres ubezpieczenia powinien objąć wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn 
niezależnych od Ubezpieczającego szkody, a w szczególności następujące ryzyka:  
− ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego; 
− silny wiatr, deszcz nawalny, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych  

i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, dym, sadza, osmolenie, 
przypalenie;  

− działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome  
− i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia przez pacjenta, 
− działania wody tj. w szczególności: zalania wodą z urządzeń wodno – kanalizacyjnych, deszczu, burzy, 

sztormu, wylewu wód podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu; 
− działania wiatru, lawiny, osunięcia się ziemi; 
− wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po okresie 

gwarancji;  
− zbyt wysokiego lub niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej; 
− pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola 

elektromagnetycznego, indukcji, itp., 
− kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), 

wandalizm/dewastacja oraz koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.  
- Koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz oprogramowania od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia  
 
Dodatkowo zakres ochrony powinien objąć: 

- szkody spowodowane akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu 
zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia; 
- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 
niezdatnych do użytku; 
- koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia 
działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. 
 

3.6 Dopuszczalna wysokość franszyzy 
:: Dla sprzętu stacjonarnego biurowego franszyza redukcyjna – nie więcej niż 300 PLN w szkodzie, przy 
czym jeżeli wskutek zajścia jednego zdarzenia ubezpieczeniowego uszkodzeniu ulegnie więcej niż jeden 
ubezpieczony przedmiot potrąca się tylko jedną franszyzę w wysokości 300 PLN, 
:: Brak franszyzy integralnej i udziału własnego 
:: Dla sprzętu przenośnego dla ryzyka kradzieży oraz upuszczenia dopuszczalna franszyza redukcyjna max  
 5% wartości szkody min. 300,00 zł nie więcej niż 1 000,00 zł, 
:: odtworzenia danych, nośników danych oraz oprogramowania - dopuszczalna franszyza redukcyjna max 
1000 zł  
 
3.7 Wypłata odszkodowania.   
Odszkodowanie wypłacane jest według wartości odtworzeniowej – nie więcej niż suma ubezpieczenia. 
Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest w wysokości sumy ubezpieczenia z 
potrąceniem franszyzy redukcyjnej. Podczas ustalania wysokości odszkodowania nie stosuje się zasady 
proporcji ani potrąceń z tytułu amortyzacji. 
3.8 Warunki szczególne obligatoryjne:  
3.8.1. uznanie jako wystarczające zabezpieczeń: zabezpieczenie drzwi zewnętrznych w dwa zamki lub jeden 
atestowany, a w przypadku dozoru lub alarmu w jeden zamek, 
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3.8.2. do ubezpieczenia przyjmuje się środki trwałe wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej bez 
względu na stan zużycia i/lub amortyzacji środka trwałego, do ubezpieczenia przyjmuje się sprzęt nie 
starszy niż 6 letni 
3.8.3. ubezpieczający dopuszcza możliwość stosowania wymogu konserwacji sprzętu tylko w przypadku 
obowiązku konserwacji stawianego przez producenta – uzgadnia się, że ubezpieczający może dokonywać 
czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby) albo przez zewnętrzną firmę, 
3.8.4. włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub 
okresowego wyłączenia z użytkowania. Przy czym przez termin „tymczasowego” rozumie się okres co 
najmniej do 6 miesięcy 
 
3.9 Warunki dodatkowe obligatoryjne do ubezpieczenia elektroniki od szkód materialnych 
Klauzule dodatkowe obligatoryjne: 

Lp. Nazwa klauzuli 
1. Klauzula reprezentantów 
2. Klauzula automatycznego pokrycia 
3. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 
4.  Klauzula rozstrzygania sporów 
5.  Klauzula zgłaszania szkód 
6.  Klauzula przewłaszczenia 

  7. Klauzula płatności składki lub rat składki  
8. Klauzula wypłaty odszkodowania 
9. Klauzula samolikwidacji niedużych szkód 

 
3.10 Warunki dodatkowe (fakultatywne) do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
podlegające ocenie: 
A/ brak franszyzy i udziału własnego  dla elektroniki przenośnej 
B/ Uznanie klauzuli  likwidacyjnej szkód: 
odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy 
ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez 
fabrycznie nowy, dostępny na rynku, nie gorszymi parametrami jakości i wydajności do sprzętu 
zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i 
innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 
C/ włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód, 
D/ włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego, 
E/ włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie 
F/ włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
 
4. Wykaz klauzul ubezpieczeniowych 
Wymagane jest uwzględnienie klauzul według podanych w niniejszej SIWZ definicji. 
Zastosowanie klauzul do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń ustalone jest w opisie 
dotyczącym poszczególnych rodzajów ubezpieczeń w niniejszej SIWZ.  
Dopuszcza się odmienną treść klauzul pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie węższy od 
wynikającego z poniższych treści.  
 
1. Klauzula reprezentantów 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz 
ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczonego przy czym przez  Ubezpieczonego rozumie się w przypadku: 
1/ spółki kapitałowej – zarząd spółki.  
2/ podmiotu letniczego – dyrektora i jego zastępców 
Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem 
innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób za które odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony).  
2. Klauzula automatycznego pokrycia 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową do ustalonego 
limitu, obok wymienionych w polisie: 
- wszelkie inwestycje w dniu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka z tym związanego, 
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- środki trwałe, które nie znalazły się w wykazie środków trwałych sporządzonym, a które to zostały nabyte 
przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy 
ubezpieczenia, pod warunkiem, że fakt nabycia i/lub zwiększenia wartości zostanie zgłoszony 
Ubezpieczycielowi w ciągu 15 dni po zakończeniu półrocznego okresu ubezpieczenia. Wzrost sumy 
ubezpieczenia środków trwałych o wartość nie większą niż 500 000,00 zł nie powoduje konieczności dopłaty 
składki. W przypadku większego wzrostu sumy ubezpieczenia, naliczenie składki nastąpi od nadwyżki kwoty 
wzrostu ponad limit określony powyżej, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, według 
stawki określonej przez strony postępowania jednak nie wyższe niż stawki określone w ofercie wg systemu 
pro-rata temporis za każdy dzień. 
3. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 
Ustala się, iż nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 
będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Składka naliczona wg 
stawek obowiązujących w umowie ubezpieczenia, w systemie naliczania proporcjonalnego (pro-rata). 
Termin zgłaszania: w ciągu 30 dni od daty utworzenia placówki. 
4. Klauzula rozstrzygania sporów 
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu 
polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego. 
5. Klauzula zgłaszania szkód  
Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia szkody w ciągu trzech dni roboczych od daty powstania szkody lub 
uzyskania o niej wiadomości, chyba że OWU przewidują dłuższy termin zgłoszenia szkody.  
6. Klauzula przewłaszczenia  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że umowa 
ubezpieczenia nieruchomości, do Zamawiającego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności 
na instytucję finansującą (art. bank, lesingodawca,  gwarant), chyba że własność zostanie trwale 
przeniesiona na nowego właściciela. 
7. Klauzula płatności składki lub rat składki 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz 
ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
1) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako 

początek okresu ubezpieczenia i trwa przez okres wskazany w umowie, z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 2 – 4.  

2) Niezapłacenie składki lub jej pierwszej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia go 
do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. 
Ubezpieczyciel zobowiązany jest złożyć pisemne  wypowiedzenie Ubezpieczającemu oraz 
Ubezpieczonemu, w przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, pod rygorem utraty 
skuteczności wypowiedzenia.   

3) Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty składki 
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej, przyjmując 
1/365 za każdy dzień.  

4) W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub jej pierwszej raty przed początkiem okresu 
ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają zastosowanie postanowienia ust. 1 – 3.  

5) Niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że Ubezpieczyciel wezwał Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego, w 
przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej, do zapłaty zaległej składki pod rygorem ustania 
odpowiedzialności wskutek braku dokonania zapłaty w terminie co najmniej  7 dni od daty otrzymania 
wezwania. Brak wezwania do rąk Ubezpieczonego skutkuje bezskutecznością wezwania Ubezpieczyciela.  

6) Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę stempla 
bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym, pod warunkiem jednak, że w momencie jego 
składania na rachunku Ubezpieczającego dostępna była niezbędna ilość środków płatniczych. 

7) Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.  
8. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – klauzula fakultatywna 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel oświadcza, że jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające.  
9. Klauzula kosztów dodatkowych  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych  
w niniejszym zapytaniu, ostatecznej wersji oferty Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub 
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szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z 
limitem odpowiedzialności 150 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w 
systemie pierwszego ryzyka): 
:: koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej,  (na 
podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rachunków), 
:: koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu  łącznie z kosztami usunięcia 
zanieczyszczeń z wody i gruntu, kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku, 
:: koszty wynikające z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej lub 
w związku z likwidacją szkody, 
:: dodatkowe koszty odtworzenia nietypowych maszyn bądź urządzeń wykonanych na  zamówienie z uwagi 
na trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem, 
:: koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego 
, a także lotniczego, pod warunkiem że są poniesione w związku ze szkodą objętą ubezpieczeniem. 
10. Klauzula „prewencyjna” – klauzula fakultatywna  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się 
ubezpieczenie „prewencyjne” tj. dodatkową kwotę w systemie pierwszego ryzyka służącą do wyrównania 
niedoubezpieczenia, które może powstać w wyniku wzrostu wartości mienia lub podwyższenia stanu 
zapasów. Limit ubezpieczenia: 200 000,00 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia). 
11. Klauzula kosztów wznowienia działalności po szkodzie – klauzula fakultatywna  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych warunków umowy ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu 
poniesione w celu kontynuowania działalności  dodatkowe koszty związane z powstałą szkodą w mieniu. 
Ochrona obejmuje: 
- koszty związane z koniecznością czasowego użytkowania obcych pomieszczeń, maszyn lub urządzeń, 
- koszty przeniesienia, przewiezienia maszyn i urządzeń, surowców, towarów art.. do nowych pomieszczeń 
oraz ich adaptacji, 
- dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe i dodatki za pracę w nocy ), 
- koszty poinformowania Klientów i kooperantów o zmianach w prowadzonej działalności gospodarczej. 
Limit odpowiedzialności 25 000 zł. 
12. Klauzula składowania – klauzula fakultatywna 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód powstałych w 
wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie składowane 
bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach 
położonych poniżej poziomu gruntu.  
13. Klauzula funduszu prewencyjnego – klauzula fakultatywna 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ofercie wykonawcy, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Wykonawca przeznaczy na rzecz Zamawiającego środki z funduszu 
prewencyjnego w wysokości min. 10% płaconych składek z umów ubezpieczenia – mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem  zawartych w wyniku niniejszego postępowania. 
Zamawiający rozliczy środki z funduszu na podstawie rachunków lub kosztorysów prac potwierdzających 
poniesione wydatki, zgodnie z regulaminem Ubezpieczyciela. 
14. Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej- klauzula fakultatywna 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody stanowiące katastrofę budowlaną  rozumianą jako każde 
niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych 
elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Nie jest 
katastrofą budowlaną uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do 
naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria 
instalacji. 
Limit odpowiedzialności: 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Franszyza 
redukcyjna 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,00 zł 
15. Klauzula wypłaty odszkodowania  
Sumy ubezpieczeń uwzględniają podatek VAT. Wypłata odszkodowania następuje z uwzględnieniem 
podatku VAT. 
16. Klauzula samolikwidacji niedużych szkód 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 

12

 Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku stwierdzenia szkody której szacowana wielkość nie przekracza 5 000,00 zł, Ubezpieczający 
może bezzwłocznie przystąpić do naprawy szkody wykorzystując do tego celu własne ekipy naprawcze lub 
też korzystając z wyspecjalizowanych firm zewnętrznych działających na zlecenie Ubezpieczającego. W 
przypadku zastosowania niniejszej klauzuli, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami 
ubezpieczenia, Ubezpieczający jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia zakładowi ubezpieczeń 
dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela w trakcie procesu 
likwidacji szkody, elementów/części/przedmiotów uszkodzonych, podlegających wymianie, itp. 
17. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – klauzula fakultatywna 
W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest 
konieczne dla normalnego działania Zamawiającego, ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie 
Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół 
opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz 
wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania 
przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest 
konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić 
do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie 
dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 
18. Klauzula zniesienia regresu 
Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do 
pracowników odpowiedzialnych za szkodę, spółek zależnych i powiązanych. Za pracownika uważa się osobę 
zatrudnioną przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę, 
a także mianowania, powołania lub wyboru, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 
19. Klauzula przekształcenia 
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na przeniesienie praw z umowy na nowego właściciela lub nowo powstały 
podmiot w przypadku przejęcia działalności, wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia 
z innym podmiotem. Wola kontynuacji umowy ubezpieczenia przez nowego właściciela lub nowo powstały 
podmiot musi zostać potwierdzona pisemnie w ciągu 30 dni.  
Powyższe postanowienia  nie zwalniają  Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela  od obowiązku  
zgłaszania Ubezpieczycielowi  zmian okoliczności, podanych w SIWZ lub w innych pismach zgodnie z 
art..815 Kodeksu Cywilnego. 
Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest aby nowy podmiot posiadał 
analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków własności, a stan i rodzaj posiadanych 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych nie uległ zmianie. 
 
 
4. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE SKŁADKI –  DOTYCZY WSZYSTKICH RYZYK – Zadanie I 
Płatność składki: składka płatna przelewem, w 4 ratach równych, pierwsza rata płatna  w 
terminie do 21. stycznia 2015 r. 
4.1 Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do mienia 
ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia mienia lub wyrównywania okresów 
ubezpieczenia. 
4.2 Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki 
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia za każdy dzień trwania ochrony. 
4.3 Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanego mienia w stosunku do 
wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przy zachowaniu zakresu 
ubezpieczenia i stawek taryfowych wynikających z przedłożonej oferty. 
4.4 W zakresie do ubezpieczeń / uzupełnień sum ubezpieczenia zastosowanie będą miały stawki nie wyższe 
niż zaproponowane w ofercie. 
 
Uwaga Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup środków trwałych zostały podane według stanu na dzień 
31.10.2014 r, ale ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana przez ubezpieczyciela według stanu na początek 
okresu ubezpieczenia. Aktualizacja danych nastąpi zgodnie z postanowieniami klauzuli automatycznego pokrycia. 
 

Zadanie II 
 

1. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
Rodzaje działalności wykonywane przez Szpital (podlegające ubezpieczeniu) obejmują w szczególności 
działania prowadzone zgodnie ze Statutem  oraz inne rodzaje działalności prowadzone na podstawie 
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stosownych przepisów prawa. Przedmiot działalności w szczególności: udzielanie świadczeń zdrowotnych i 
promocja zdrowia, lecznictwo otwarte i zamknięte, porady lekarskie, przychodnie, poradnie, ambulatorium, 
laboratorium diagnostyczne transport chorych, wykonywanie usług na rzecz innych placówek (P. badania 
diagnostyczne), konsultacje, hospitalizacje, podnajem powierzchni osobom trzecim, itp. 
 

Informacje do oceny ryzyka 
 

Pełna nazwa 
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY 
W SŁUBICACH SP. Z O.O. 

Adres uL. NADODRZAŃSKA 6 

Kod/ Miejscowość 69-100 SŁUBICE 

REGON 080445872 

NIP 598-16-18-971 

KRS                                             0000359690 

Organ założycielski POWIAT SŁUBICKI 

Numer rachunku bankowego 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010 

Strona www www.szpitalslubice.pl 

e-mail sekretariat@szpitalslubice.pl 

Siedziba główna (adres) ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice 

Charakter placówki  Szpital Powiatowy 

Opis prowadzonej działalności 
ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH 
 
 

Rodzaj wykonywanych usług 

X Porady lekarskie 
X Zabiegi 
X Lecznictwo otwarte 
X Lecznictwo zamknięte 
X Transport chorych 
X  Konsultacje 

PKD  8610 Z 

Numer księgi rejestrowej  000000025345 

Data rejestracji zakładu 24-06-2010 R. 

Data rozpoczęcia działalności  01-04-2011 R. 

Organ założycielski POWIAT SŁUBICKI 

Wartość kontraktu z NFZ w ostatnim roku 
kalendarzowym  

26 mln zł 

Wartość kontraktu z NFZ w aktualnym 
roku kalendarzowym 

23,6 mln zł  

Przychód ze świadczeń medycznych 
finansowanych ze środków prywatnych w 
ostatnim roku kalendarzowym 
(współpraca z NZOZ, leczenie 
obcokrajowców  i osób 
nieubezpieczonych) 

636 tys. zł 

Przychód z działalności pozamedycznej 
(dzierżawy gruntów, powierzchni, 
parking) w poprzednim roku 
kalendarzowym 

137 tys. zł 
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Nagrody, wyróżnienia i certyfikaty 
otrzymane przez szpital, ISO 

CERTYFIKAT ISO 9001,2009  
 

Liczba pracowników ogółem : 352 

 w tym na umowę o pracę 176 

Liczba łóżek 154 

Liczba pacjentów 

przyjętych w ostatnim 

roku kalendarzowym 

Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte 

Liczba porad 26 316 
Liczba przyjętych 

pacjentów 
13 311 

Liczba lekarzy na umowę 

o pracę 
5 

Liczba lekarzy ze 

specjalizacją na 

kontrakcie, umowie 

cywilnoprawnej 

54 

Liczba lekarzy bez 

specjalizacji na 

kontrakcie 

9 

Czy szpital prowadzi bank krwi pępowinowej?  
  

NIE  

Czy szpital posiada pojazdy wolnobieżne (wózki 
akumulatorowe)?  

NIE 

Czy kuchnię prowadzi firma zewnętrzna?  
   

TAK   

Czy posiłki wydawane są wyłącznie na potrzeby szpitala? 
   

TAK  

Czy sprzątanie prowadzi firma zewnętrzna?   
  

NIE  

Czy szpital posiada miejsca parkingowe przy budynkach? 
   

TAK  

Szpital otrzymuje krew z Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Zielonej Górze 

APTEKA SZPITALNA 

Apteka szpitalna służy tylko na potrzeby szpitala. TAK   

Apteka szpitalna posiada leki gotowe  TAK   

Apteka szpitalna wykonuje leki  robione. TAK  

Liczba pracowników w aptece 2 

Obrót apteki w ostatnim roku kalendarzowym:  1 504 tys. zł 

 
Dane dotyczące oddziałów 

lp Nazwa Oddziału Ilość łóżek 

1. WEWNĘTRZNY 35 

2 CHIRURGICZNY OGÓLNY 40 

3 URAZOWO- ORTOPEDYCZNY 22 

4 GIN-POŁ.-NOWORODKOWY  rooming 30 

5 PEDIATRYCZNY 16 

6 ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 4 

7 SZPITALNY ODDZIAL RATUNKOWY 7 
 
NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o.  przystąpił w tym roku do procedury akredytacyjnej.  
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Liczba osobodni w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego ( liczba dni pobytu wszystkich chorych w ostatnim roku 
kalendarzowym  ( przy czym dzień przyjęcia i dzień wypisania liczy się jako jeden dzień pobytu): 24308 
Liczba hospitalizacji ( pobytów na oddziałach szpitalnych ) w ostatnim roku kalendarzowym – z wyjątkiem świadczeń  
uznanych za leczenie jednego dnia: 5193 
Liczba wszystkich zabiegów operacyjnych wykonanych w ostatnim roku kalendarzowym: 1275 
Liczba zgonów w ostatnim roku kalendarzowym : 71 
 
Liczba udzielonych porad w ostatnim roku kalendarzowym  udzielonych w lecznictwie ambulatoryjnym: 58340 
Liczba przewozów sanitarnych  w ramach usług transportowych pacjentów w ciągu ostatniego roku kalendarzowego: 
1087 
 
Oddział Pediatryczny 
Imię i nazwisko ordynatora oddziału GIN-POŁ.-NOW.: Anna Burcan-Skrzypczak 
Liczba noworodków hospitalizowanych w ostatnim roku kalendarzowym 0 
Liczba noworodków urodzonych o czasie w ostatnim roku kalendarzowym: 0 
Liczba hospitalizacji w oddziale o czasie w ostatnim roku kalendarzowym: 587 
Liczba osobodni w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym: 2364 
 
Oddział Ortopedyczny 
Imię i nazwisko ordynatora oddziału Ortopedycznego: Zdzisław Różnowski 
Liczba hospitalizacji w trybie planowym w oddziale o czasie w ostatnim roku kalendarzowym: 1126 
Liczba hospitalizacji w trybie ostrym w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym: 49 
Liczba wszystkich zgonów w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym: 0 
 
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Imię i nazwisko ordynatora oddziału:  Rusłan Pokotycki 
Liczba hospitalizacji w oddziale o czasie w ostatnim roku kalendarzowym: 78 
Liczba osobodni  w oddziale o czasie w ostatnim roku kalendarzowym: 635 
Liczba wszystkich zgonów w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym: 37 
 
Ratownictwo medyczne 
Liczba udzielonych porad w ostatnim roku kalendarzowym: 4882 
Łączna liczba wyjazdów ratowniczych  ( zespołów wyjazdowych) w ostatnim roku kalendarzowym: 4882 
 
Oddział Gin-Położniczo-Noworodkowy 
Imię i nazwisko ordynatora oddziału: Janusz Maziuk 
Liczba hospitalizacji w trybie planowym w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym: 829 
Liczba hospitalizacji w trybie ostrym w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym: 37 
Liczba hospitalizacji pododziale patologii ciąży  w ostatnim roku kalendarzowym: 189 
Liczba zabiegów i operacji w oddziale z powodów ginekologicznych w ostatnim roku kalendarzowym: 292 
Liczba porodów ogółem  w ostatnim roku kalendarzowym: 291  w tym drogami natury: 185; z użyciem kleszczy: 2, 
ceserskiego cięcia: 104 
Liczba żywo urodzonych noworodków w ostatnim roku kalendarzowym: 291  
 
Imię i nazwisko ordynatora oddziału Chirurgicznego : Jarosław Buksa 
Liczba hospitalizacji w trybie planowym w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym: 743 
Liczba hospitalizacji w trybie ostrym w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym: 696 
Liczba osobodni  ( liczba dni pobytu wszystkich chorych w ostatnim roku kalendarzowym  ( przy czym dzień przyjęcia 
i dzień wypisania liczy się jako jeden dzień pobytu): 4947 
Liczba wszystkich zgonów w oddziale w ostatnim roku kalendarzowym: 15 
 
Szpitalny Oddział ratunkowy 
Imię i nazwisko ordynatora oddziału  : Zbigniew Walczak 
Liczba porad udzielonych w SOR  w ostatnim roku kalendarzowym: 8118 
Liczba hospitalizacji w SOR w ostatnim roku kalendarzowym, zakończonych wypisem do domu:  do 12 godz.: 8110  
Liczba hospitalizacji w SOR w ostatnim roku kalendarzowym zakończonych przeniesieniem z SOR do innych 
oddziałów szpitalnych: 8 
 
1.1 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego  
 
1.1.1   Okres  ochrony/ubezpieczenia  
Przewidywany: od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.  
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1.1.2 Miejsca ubezpieczenia 
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje Zamawiającego. 
 
1.1.3 Zakres ochrony ubezpieczeniowej – obligatoryjnie wymagany (minimalny) w ramach 
ubezpieczenia dobrowolnego 
Zakres ochrony powinien objąć w szczególności: 
a) odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego za szkody rzeczowe oraz osobowe wyrządzone osobom 

trzecim, pacjentom, itp. powstałe w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, które 
Ubezpieczony w myśl przepisów prawa zobowiązany jest naprawić (odpowiedzialność deliktowa, 
kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu – odpowiedzialność deliktowo – kontraktowa) z wyłączeniem 
szkód wyrządzonych w związku z wykonywaną działalnością leczniczą, 

b) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji  
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i poza nimi, centralnego ogrzewania, w tym 
powstałe na skutek cofnięcia się cieczy, zalań dachowych i okiennych w budynkach; 

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

d) odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego Ubezpieczający korzysta na podstawie najmu, 
dzierżawy, użyczenia lub innej podobnej formy prawnej (OC najemcy) – dotyczy zarówno nieruchomości 
jak i ruchomości; 

e) odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, 
polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (w tym w szczególności w związku z 
prowadzeniem szatni); 

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

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

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

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

 
1.1.4 Postanowienia dodatkowe 
Ochrona obejmuje szkody: 
- powstałe wskutek rażącego niedbalstwa; 
- wyrządzone osobom bliskim (osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność);  
- wyrządzone przez personel, lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, personel pomocniczy, wolontariuszy, 
stażystów niezależnie od formy ich zatrudnienia przez ubezpieczającego; 
 
1.1.5 Definicje 
Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie 
doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans). W odniesieniu do szkód na osobie ochroną 
objęty jest również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia.  
Szkoda rzeczowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy 
ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które 
mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans).  
czysta strata finansowa  – szkoda nie będąca szkodą osobową lub rzeczową.  
 
1.1.6 Trigger  
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zaistniałe w okresie ubezpieczenia śmierć, 
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia (szkoda osobowa) lub utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej 
lub nieruchomości (szkoda rzeczowa), niezależnie od tego czy wadliwe działanie lub zaniechanie bądź 
wprowadzenie produktu do obrotu, które spowodowało wypadek miało miejsce w okresie ubezpieczenia lub 
w okresie poprzedzającym  
Za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień, w którym stwierdzono: 
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� zaistnienie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia; w przypadku wątpliwości co do daty 
zaistnienia uszkodzenia ciała lub rozstroju za datę powstania wypadku przyjmuje się dzień, w 
którym po raz pierwszy stwierdzono badaniem lekarskim uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, 

� zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości. 
 
1.1.7 Klauzule dodatkowe obligatoryjne w brzmieniu: 

Lp. Nazwa klauzuli 
1.  Klauzula rozstrzygania sporów 

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

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

 
1.1.8 Zakres terytorialny 
Polska oraz  
teren Europy – dla szkód wyrządzonych podczas zagranicznych podróży służbowych 
 
1.1.9  Suma gwarancyjna 
100 000,00 zł na jedno i wszystkie wypadki w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia. 
 
1.1.10 Dopuszczalne limity odpowiedzialności 
Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
Podlimity: 

L.p. Ryzyko  Podlimit 

1. Szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 
Ubezpieczającego,  50 000,00 PLN 

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

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

4. 
OC pracodawcy – szkody wyrządzone pracownikom powstałe w następstwie 
wypadków przy pracy 50 000,00 PLN  

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

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

 
1.1.11 Dopuszczalna franszyza: 
:: redukcyjna i udział własny – brak 
:: integralna: nie więcej niż 500 PLN 
 
1.1.12 Fakultatywne warunki ubezpieczenia 
A/ Klauzula akceptacji ryzyka: Ubezpieczyciel oświadcza, iż w momencie zawierania niniejszej umowy 

ubezpieczenia znane mu były fakty niezbędne do oszacowania ryzyka, o ile nie zostały one podstępnie 
zatajone przez Ubezpieczającego  

B/ Zniesienie franszyzy integralnej   
C/ Włączenie do zakresu czystych strat finansowych – podlimit 50.000 zł  
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2.2 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą 
2.2.1   Okres  ochrony/ubezpieczenia 
Przewidywany:  od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.  
 
2.2.2 Miejsca ubezpieczenia 
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje Zamawiającego. 
 
2.1.3 Zakres ochrony ubezpieczeniowej  
Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. nr 
293 poz. 1729). 
 
2.1.4 Suma gwarancyjna 
Minimalna – równowartość 100 000 EUR na jedno zdarzenie i 500 000 EUR na wszystkie zdarzenia w 12-
miesięcznym okresie ubezpieczenia 
 
2.1.5.Klauzule dodatkowe obligatoryjne w brzmieniu: 

Lp. Nazwa klauzuli 
1.  Klauzula rozstrzygania sporów 

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

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

 
 
3. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE SKŁADKI –  DOTYCZY WSZYSTKICH RYZYK – Zadanie II 
 
Płatność składki: składka płatna przelewem, obowiązkowe OC w 6 ratach równych, OC 
dobrowolne w 4 ratach;  pierwsza rata płatna  w terminie do 21. stycznia 2015 r,  
 
3.1 Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do mienia 
ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia mienia lub wyrównywania okresów 
ubezpieczenia. 
3.2 Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki 
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia za każdy dzień trwania ochrony. 
3.3 W zakresie doubezpieczeń / uzupełnień sum ubezpieczenia zastosowanie będą miały stawki nie wyższe 
niż zaproponowane w ofercie. 
 
 

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

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

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

POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH 
POJAZDÓW - CPV 66516100-1 
1. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym w 
załączniku nr 10 i obowiązuje od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony i trwa przez 12 m-
cy .  
Umowa ubezpieczenia generalnego dla zadania III obowiązywać będzie przez okres, od dnia 01 stycznia 
2015 do 31 grudnia 2015 . Na podstawie umowy generalnej będą wystawiane polisy na poszczególne 
pojazdy, z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia. 
2. Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu – minimalna ustawowa. 
3. Zakres terytorialny – zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. 
U. Nr 124, poz.1154 z późn.zm.) 

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

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

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

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

 
2. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z 

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

w załączniku nr 10 od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony i trwa przez 12 m-cy . Umowa 
ubezpieczenia generalnego obowiązywać będzie przez okres od dnia 01 stycznia  2015 do dnia 31 
grudnia 2015 .  Na podstawie umowy generalnej będą wystawiane polisy na poszczególne pojazdy, z 
uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia. 

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

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

4. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w 
szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim 
pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako 
dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna 
przelewem jednorazowo w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy, rozliczana proporcjonalnie do 
czasu trwania okresu ubezpieczenia (w rozliczeniu na dni) z zastosowaniem stawek za 12 miesięczny 
okres ubezpieczenia. 
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5. Jeżeli dla pojazdów nowo nabywanych w czasie obowiązywania umowy, warunki ubezpieczenia 
oferowane przez tzw. pakiety dealerskie (oferta dealera / agenta) będą korzystniejsze niż określone w 
ofercie, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na warunkach dla niego korzystniejszych 
i nie będzie naruszać to warunków umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania 

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

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

1. Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym 
w załączniku nr 10 i obowiązuje od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony i trwa przez 12 
m-cy . Umowa ubezpieczenia generalnego dla zadania III obowiązywać będzie przez okres, od dnia 01 
stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 . Na podstawie umowy generalnej będą wystawiane polisy na 
poszczególne pojazdy, z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia. 

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

3. Prędkość, z jaką poruszał się pojazd w chwili zaistnienia szkody ani naruszenie przepisów kodeksu 
drogowego  przez kierującego pojazdem, nie skutkują zmniejszeniem lub odmową wypłaty odszkodowania, 
niezależnie czy okoliczności te miały wpływ na powstanie szkody. 
4. Warunki dotyczące likwidacji szkód: Ubezpieczyciel dokona oględzin uszkodzonego pojazdu w terminie do 

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

5. Ubezpieczyciel uznaje sumy ubezpieczenia podane przez Ubezpieczającego za odpowiadające 
wartości rynkowej pojazdów i nie będzie podnosił z tego tytułu zarzutów w postaci nieprawidłowości w 
ustaleniu sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenia, nadubezpieczenia). 

6. Ubezpieczenie pojazdu na niższą wartość niż wartość rynkowa pojazdu, gdy pojazd został kupiony z 
rabatem, nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, 

7. Suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do każdego 
pojazdu objętego ubezpieczeniem AC i ustalana jest następująco: 

1) w przypadku pojazdów fabrycznie nowych – jako wartość brutto/netto pojazdu określona w 
fakturze zakupu, z tym że dla pojazdów których okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy 
wartością rynkową określaną do celów wypłaty odszkodowania będzie jego wartość fakturowa, 

2) w przypadku pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia jako używane – wartość rynkowa pojazdu 
obowiązująca w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia z uwzględnieniem/bez uwzględnienia 
podatku VAT, 

3) w ramach sumy ubezpieczenia uwzględniane będzie wyposażenie dodatkowe fabryczne lub 
montowane przy zakupie nowego pojazdu, którego wartość wliczona była w cenę pojazdu. 

8. Zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia dla szkód innych niż całkowite. 
9. Sumy ubezpieczenia dla danych pojazdów będą każdorazowo aktualizowane przed zawarciem 

ubezpieczenia (wystawieniem polisy). 
10. Suma ubezpieczenia pojazdów zawiera wyposażenie dodatkowe ( w tym medyczne w karetkach). Za 

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

11. Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez potrącania zużycia części i/lub 
amortyzacji.  

12. Zakres terytorialny – Europa 
13. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w 

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

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

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

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

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

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

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

własnego. 
21. Jeżeli OWU AC zawierają postanowienia: 

a) ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku użycia pojazdu w 
celu dokonania czynu zabronionego przez inne osoby niż Ubezpieczający, Ubezpieczony, oraz 
osoby uprawnione do korzystania z pojazdu lub rozporządzania nim, 

b) ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, odnoszące się do wieku 
kierującego pojazdem,to takie postanowienia nie mają zastosowania do Umowy. 

22. Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia, w ramach przyjętej sumy ubezpieczenia, 
udokumentowanych kosztów, które poniósł Ubezpieczający, a które dotyczyły: 

a) nzabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie od dnia wystąpienia zdarzenia objętego 
ubezpieczeniem, do dnia dokonania przez Ubezpieczyciela oględzin; 

b) holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do siedziby 
Ubezpieczającego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczającego w zależności od 
tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia, nie więcej jednak niż 2.000,00PLN; 

c) wynikłych z zastosowania środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie, 
zwiększenia jej rozmiarów; 

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

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

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

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

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

 (klauzule nie wymagane dla ważności oferty, ale uwzględniane w ocenie oferty) 
Akceptacja klauzuli rażącego niedbalstwa  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego. 
Za Ubezpieczonego uważa się: osobę fizyczną, prawną lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości 
prawnej, właściciela pojazdu,  która zawarła umowę ubezpieczenia 
Akceptacja warunku: na wysokość wypłaty odszkodowania nie będzie miało wpływu niezastosowanie się do 
przepisów kodeksu drogowego (tj. niedopełnieniu obowiązków wynikających z sygnałów, znaków drogowych, 
przepisów dotyczących bezwzględnego zatrzymania pojazdu, zakazu ruchu lub wjazdu, zakazu zatrzymania 
itp.). 
Dodatkowy limit na koszty holowania pojazdu (niezależnie od typu, rodzaju) w wysokości 2500,00 
PLN/pojazd w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia 
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UBEZPIECZENIE ASSISTANCE  
1.Okres ubezpieczenia: rozpoczyna się z dniem przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia określonym w załączniku nr 
10 i obowiązuje od dnia wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony. 
2. Umowa ubezpieczenia generalnego obowiązywać będzie przez okres, od dnia 01 stycznia  2015r. do dnia 31 
grudnia 2016r. Na podstawie umowy generalnej będą wystawiane polisy na poszczególne pojazdy, z 
uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczenia. 
3. Zakres terytorialny – Polska.  
4. Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia: powinien objąć pomoc techniczną (obejmującą co najmniej 
holowanie pojazdu lub jeśli to jest możliwe naprawę na miejscu zdarzenia)  lub medyczną udzielaną kierowcy i 
pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym, utratą (kradzieżą) pojazdu, 
unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, zdarzeniami związanymi z ruchem pojazdu mechanicznego oraz 
chorobą kierowcy lub pasażera  
4.1. Usługi polegające na holowaniu pojazdu będą świadczone od miejsca awarii/kolizji do miejsca siedziby 
posiadacza pojazdu bądź Zamawiającego (lub warsztatu naprawczego) 
4.2. Oczekiwane świadczenia: 
a) naprawy na miejscu w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub awarii pojazdu, jeżeli ze 
względu na zakres uszkodzeń lub przyczynę unieruchomienia pojazdu jego naprawa na miejscu jest możliwa 
przez przedstawiciela Ubezpieczyciela  usługa ta obejmuje koszty dojazdu pomocy drogowej oraz robocizny, z 
wyłączeniem kosztów części i materiałów użytych do naprawy,  
b) holowania pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku lub awarii pojazdu, jeżeli naprawa 
pojazdu na miejscu, o której mowa w lit. a, nie jest możliwa przez przedstawiciela Ubezpieczyciela; holowanie 
odbywa się jednorazowo do wybranego przez ubezpieczonego miejsca na odległość do 100 km, liczoną od 
miejsca zatrzymania pojazdu do docelowego miejsca holowania; w przypadku unieruchomienia pojazdu 
wskutek zajścia wypadku lub awarii pojazdu poza godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni 
wolne od pracy), Ubezpieczyciel winien zorganizować i pokryć także koszty parkowania pojazdu do dnia, w 
którym możliwe będzie jego dalsze holowanie do warsztatu,  
c) złomowania pojazdu będącego skutkiem wypadku, awarii pojazdu lub odnalezienia pojazdu po kradzieży; 
usługa ta jest realizowana na pisemny wniosek właściciela pojazdu i polega na holowaniu oraz złomowaniu 
pojazdu na najbliższym złomowisku,  
d) przewozu ubezpieczonych do warsztatu , do którego holowany jest pojazd unieruchomiony wskutek 
wypadku lub awarii pojazdu; przewóz odbywa się pojazdem pomocy drogowej, a w przypadku braku miejsc, 
innym środkiem transportu w skazanym przez ubezpieczyciela,  
e) przewozu ubezpieczonych do miejsca zamieszkania w RP lub do innego miejsca przeznaczenia w RP w 
przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, awarii pojazdu, która zaszła w odległości powyżej 25 
km od miejsca siedziby jednostki lub kradzieży pojazdu, gdy jego naprawa nie jest możliwa w dniu zajścia tego 
wypadku lub awarii pojazdu lub gdy nie odzyskano pojazdu po kradzieży do chwili zawiadomienia 
ubezpieczyciela, a także w przypadku doznania uszkodzenia ciała przez ubezpieczonego lub nagłego 
zachorowania lub śmierci kierowcy; przejazd odbywa się środkiem transportu wskazanym przez ubezpieczyciela 
do miejsca zamieszkania ubezpieczonych lub do innego miejsca przeznaczenia w RP, jeżeli odległość do tego 
miejsca nie jest większa niż do miejsca zamieszkania;  
f) przejazdu jednej osoby środkiem transportu wskazanym przez ubezpieczyciela po odbiór pojazdu 
naprawionego w związku z wypadkiem, awarią pojazdu, która zaszła w odległości powyżej 25 km od miejsca 
siedziby lub po odbiór pojazdu odzyskanego po kradzieży.  
5. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych 
w umowie po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia 
wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, do końca bieżącego roku 
ubezpieczeniowego oraz na następne okresy zgodnie z okresem obowiązywania umowy generalnej.  
6. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – załącznik nr 10 
 
 
 
UWAGA: 
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanych pojazdów w stosunku do 
wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przy zachowaniu zakresu 
ubezpieczenia i stawek taryfowych wynikających z przedłożonej oferty. 
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7. POSTANOWIENIA WSPÓLNE  DOTYCZĄCE  zadania III  
 
Płatność składki: składka płatna przelewem, w 2 ratach  w 12 miesięcznym okresie 
ubezpieczenia,  
I rata płatna  21 dni od daty obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej. 
7.1 Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do mienia 

ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia mienia lub wyrównywania 
okresów ubezpieczenia. 

7.2  Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanego mienia w stosunku do 
wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przy zachowaniu 
zakresu ubezpieczenia i stawek taryfowych wynikających z przedłożonej oferty. 

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

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

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

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

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

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

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

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
1. Termin realizacji zamówienia:  12 miesięcy. 
2. Przewidywany okres umowy generalnej: od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r 
 
6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne  

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
b) W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, warunki określone w pkt. a) musi 

spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. 
c) Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.  
d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności 

ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy 
przedmiot zamówienia, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej ( t.jedn. Dz. U. z 
2013. r poz.  950 z późniejszymi zmianami). 

e) Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa powyżej  
(z wyłączeniem ppkt. d) może polegać odpowiednio na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, potencjale kadrowym lub zdolnościach finansowych innych podmiotów 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  

 
2. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie 
przedłożonych dokumentów, oraz w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 do 
SIWZ, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku. 
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1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do 
wykonywania działalności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie 
działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o 
działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności 
ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu 
zamówienia.  

2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy  
i doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, 
gdy oświadczy, że spełnia ten warunek. 

3) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy 
oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia  osób zdolnych do wykonania 
zamówienia; 

4) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej  
i finansowej, gdy Wykonawca oświadczy, że: 

a. Posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%, o 
którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r poz. 950  z późn.zm.) oraz na podstawie 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu 
wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału 
gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2060 
ze zm.) - na dzień 30.06 2014 roku. 

 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, w tym celu powinni 
ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie w odniesieniu do warunków 
określonych w: 

• Pkt 2 ppkt 1, 4 lit. a  - warunki te musi  spełnić każdy wykonawca,  
• Pozostałe warunki wykonawcy mogą spełnić łącznie. 
 

Zamawiający dokona oceny spełniania wymagań stawianych Wykonawcom na podstawie 
przedłożonych dokumentów, określonych w oparciu o oświadczenia stanowiące Załącznik nr 2 i 3 
do SIWZ, na zasadzie „spełnia” lub „nie spełnia” wymaganego warunku.   
Zamawiający wezwie na podstawie art. 26 ust. 3 wykonawców, którzy w określonym terminie nie 
złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy 
lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert.  
 
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
1. Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ 

nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument 
potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie 
mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia. 
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2. Oświadczenie Wykonawcy, że posiada możliwość realizacji zamówienia, zgodnie  
z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy, z którego winno wynikać, że Wykonawca: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z 
wymaganiami ustawowymi.  
2) posiada wiedzę i doświadczenie, 
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 
4) spełnienia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj: 
a) Posiada pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi min. 100%,  
o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.  950 z późn.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu 
wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup 
ubezpieczeń (Dz. U. z 2003r. Nr 211, poz. 2060 ze zm.) - na dzień 30.06.2014. roku – 
sporządzone w załączniku nr 2. 

 
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
1. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do  wykluczenia z udziału w postępowaniu  - 

załącznik nr 3 
2. Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, 

lub  braku przynależności- załącznik nr 4  
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 
Jeśli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów 
określonych w: 
1. pkt. 2,3,4 i 6 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzający 

odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.  
 

W odniesieniu do wymagań określonych w ustawie, każdy z przedsiębiorców wchodząc w skład 
konsorcjum musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy PZP. 
Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, istniejących między przedsiębiorcami, w celu 
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. 
 
8. Inne dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

 
1) Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie 

wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z 
rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone  w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej przez notariusza.  

2) W przypadku korzystania przez Wykonawcę z osób trzecich przy wykonaniu zamówienia, 
Wykonawca składa pisemne zobowiązanie podmiotów (wyłącznie oryginał), na które 
Wykonawca się powołuje do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby 
przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie jakie zasoby będą 
przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz 
na jaki czasokres . 

3) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, wg załącznika nr 4 
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4) Wypełniony załącznik nr 1  - oferta 
5) Celem potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczenia.  
UWAGA! 
W przypadku, gdy Wykonawca złoży oferty na dwie lub więcej części zamówienia, może złożyć 
dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy oraz dokumenty 
potwierdzajace spełnienie warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami, o których 
mowa w pkt 8 ppkt 1-3 SIWZ , tylko do jednej oferty.  
9. ZASADY PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW. 

1. Wykonawca załącza dokumenty, o których mowa, w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii dokumentu) przez 
Wykonawcę.  

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów winne być poświadczane za zgodność z oryginałem (na każdej stronie kopii 
dokumentu) przez Wykonawcę lub te podmioty.  

3. Dokumenty sporządzane w języku obecnym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

4. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 
wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

5. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych 
przez siebie dokumentów lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, Z 
PODANIEM ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY WWW 
ZAMAWIAJĄCEGO, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 
i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w języku 
polskim. 

2. Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub 
informację przekazane faksem lub pocztą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie 
potwierdzić fakt ich otrzymania odpowiednio faksem lub drogą elektroniczną. W takim 
przypadku Zamawiający nie będzie przesyłał przekazanych faksem lub drogą elektroniczną 
dokumentów w formie pisemnej. 

3. Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem, przekazywaną Zamawiającemu 
należy kierować na adres Pełnomocnika Zamawiającego:  Nord Partner sp. z o.o. 
Oddział w Zielonej Górze,  
65-119 Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a 

 
z dopiskiem: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 
„USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA, ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ ORAZ FLOTY 

POJAZDÓW NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o.o.”, 
albo 
faksem na numer:68 324 04 65 
albo 
pocztą elektroniczną na adres: zgora@np.com.pl 
 
UWAGA! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez 
Wykonawców powyższego wymogu.  
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4. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie. 
5. Adres strony elektronicznej Pełnomocnika Zamawiającego: www.np.com.pl 
6. Jeżeli pisemne zapytanie Wykonawcy wpłynie do niego nie później, niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 
ofert.   

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  
o wyjaśnienie treści SIWZ. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej.  
9. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 
10. Osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień Wykonawcom są: 

- ze strony pełnomocnika Zamawiającego Pani Edyta Tkocz tel. (68) 324 04 80 od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00 do 15.00. 

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

 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od daty upływu terminu 
składania ofert. Ewentualne wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert, zawiesza 
bieg tego terminu, do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty wykonawców ubiegających się wspólnie 

o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
zażąda umowę regulującą współpracę tych wykonawców. 

5. Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. 
Złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne (oferty wariantowej) spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym pismem 
(ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).  

7. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku 
Wykonawca winien wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być 
wyraźnie oznaczony „TAJEMNICE  PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  
UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”. Pozostała część oferty wstępnej  będzie dopuszczona do 
wglądu dla wszystkich zainteresowanych. 

8. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do 
występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.  

9. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści wraz z wykazem załączników. Wszystkie strony 
oferty – w tym wszystkie załączniki – winny być ponumerowane.  

10.  Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być 
parafowane przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy.  

11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do 
Zamawiającego i oznaczona w następujący sposób: 

„OFERTA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA, ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ 
ORAZ FLOTY POJAZDÓW NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach sp. z o.o.”, 

nie otwierać przed 4 grudnia 2014 r., godz. 12:30” 
 

12. Koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 
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13. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią 
oferty. 

14.  W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty – przed upływem terminu do składania ofert 
– Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w punkcie 11 i 13 z 
dodaniem słowa „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

15. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po 
upływie terminu do składania ofert. 

16. Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności określone w art. 89 Ustawy 
– Prawo zamówień publicznych. 

17. W razie wystąpienia przesłanek ustawowych określonych w art. 24 Ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

18. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Miejsce i termin składania ofert. 
1) Ofertę należy złożyć w biurze Pełnomocnika Zamawiającego : Nord Partner sp. 
z o.o. Oddział w Zielonej Górze, 65-119 Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a 
2) Termin składania ofert upływa dnia 05 grudnia 2014 roku, o godz. 12:15 
3) Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. 2, zostaną niezwłocznie zwrócone 

Wykonawcom. 
 

2.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 05 
grudnia 2014 roku, o godz. 12:30 do biura Pełnomocnika  Zamawiającego  Nord 
Partner sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze, 65-119 Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a 
1) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
2) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) 

Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, 
terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania. 

 
14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę na każde zadanie. 
2. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

od wartości brutto przedmiotu ubezpieczenia. 
3. Całkowita wysokość składki ubezpieczeniowej za okres 12 miesięcy, powinna być 

wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z art. 
31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, 
poz. 2) oraz zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 
1994 r. nr 84 poz. 386).   

4. W związku z powyższym Wykonawca uzupełniając Formularz cenowy powinien zgodnie  
z § 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. z 2011 r., Nr 68, poz. 360) 
wykazane kwoty zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza w górę.   

5. Celem zapewnienia prawidłowości obliczeń Zamawiający nie dopuszcza wpisywania  
w żadnej pozycji Formularza cenowego wartości „0,00” zł. 

6. Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty likwidacji szkód oraz uwzględniać 
wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.  

7. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia 
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z 
zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne 
składniki wpływające na ostateczną cenę. 
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8. Ponadto należy dokonać podziału ceny na ryzyka zgodnie z formularzem oferty (załącznik 
nr 1 do SIWZ). 

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i 
ich wagami w poniższych zadaniach  
 
Zadanie I 

a) cena oferty    80 %       
b) klauzule fakultatywne 20 % 

Ad a). W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: 
 

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 pkt. X 80 % 
 

 
Ad b). W kryterium „Fakultatywne klauzule” przyjmując wagę 20% zagwarantowanie dodatkowych klauzul 
od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób: 

 

 
Tabela 1. Punktacja za klauzule fakultatywne 
 
 
A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorie a - h) 

Lp Klauzule fakultatywne Ilość pkt. 

a 
Włączenie klauzuli prewencyjnej 8 
Brak włączenia 0 

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

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

d 
Włączenie klauzuli składowania 10 
Brak włączenia 0 

e 
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego 14 
Brak włączenia 0 

f 
Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 12 
Brak włączenia 0 

g 
Włączenie klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej 8 
Brak włączenia 0 

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

Brak włączenia 0 
 
B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorię a - f) 

Lp Klauzule fakultatywne Ilość pkt. 

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

b 

Uznanie klauzuli  likwidacyjnej szkód: 
odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości 
przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia 
ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, nie gorszymi 
parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów 
transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu 

6 

Fakultatywne klauzule = suma punktów  
za klauzule fakultatywne x 20% 
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należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 
Brak włączenia 0 

c 
Włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód 4 
Brak włączenia 0 

d 
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego 2 
Brak włączenia 0 

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

f 
Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 2 
Brak włączenia 0 

 
Zadanie II 

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

Ad a). W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: 
 

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

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

 

 
 
Tabela 1. Punktacja za klauzule fakultatywne 
 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 Klauzule fakultatywne Ilość 
pkt. 

A 
Włączenie klauzuli akceptacji ryzyka 3 
Brak włączenia 0 

B 
Zniesienie franszyzy integralnej  3 
Brak włączenia 0 

C 
Włączenie do zakresu czystych strat finansowych 4 
Brak włączenia 0 

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

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

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

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

Fakultatywne klauzule = 
suma punktów  
za klauzule fakultatywne 
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Lp. Klauzule fakultatywne  Ilość pkt. 

 
A 

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

20 

Brak akceptacji włączenia klauzuli rażącego niedbalstwa 0 

 
B 
 

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

20 

Brak akceptacji w/w warunku 0 
C Ubezpieczenie ASSISTANCE  35 

Brak włączenia ubezpieczenia ASSISTANCE 0 
 

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

Brak dodatkowego limitu 0 
RAZEM 100 

 
16. OCZYWISTE OMYŁKI. 
Zamawiający poprawia w ofercie: 
1. oczywiste omyłki pisarskie, 
2. oczywiste omyłki rachunkowe,  
3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
 
17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNE ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość 
punktów. 

2. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
zostaną złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów, 
Zamawiający wybierze spośród złożonych ofert, ofertę z najniższą ceną. 

3. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację.  
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne. 
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
d) terminie, określonym zgodnie z ustawą pzp, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 
W powiadomieniu przesłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający poda 
miejsce i termin zawarcia umowy. 

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed 
upływem terminu związania ofertą.  

5. Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia 
umowy przed upływem terminu, o którym mowa  w ust. 4 oraz zgodnie z przesłankami 
określonymi w art. 94 ust. 2 ustawy pzp. 
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6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania 
ich ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w ust. 3 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie. 

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
19. PRZEWIDYWANA ZMIANA UMOWY. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na: 

1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych,  modernizację  
i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji; 

2. zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów 
cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 

3. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej 
4. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji, 
5. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności, 
6. zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu 

zamówienia określone w SIWZ; 
7. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w 

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

8. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.  
 
20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR 
UMOWY. 

1. Integralną część Umowy stanowi SIWZ i oferta Ubezpieczyciela. 
2. Wzór umowy generalnej. 
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 
prawnej uregulowane w art. 179 i następne Pzp; 
22. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE 

OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, tj. dla poszczególnych zadań. 
23. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE 

WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.  
24. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych do wysokości   20% wartości zamówienia podstawowego, 
w szczególności w następujących przypadkach: 

a) wzrostu wartości ubezpieczanego majątku, 
b) nowo nabywanego mienia, 
c) podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia/ 

gwarancyjnych, 
d) zmiany ryzyka ubezpieczeniowego 
e) przedłużenia okresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej  
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2. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów 
ubezpieczeń sporządzone zostaną odpowiednie umowy określające szczegółowo przedmiot, zakres 
i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.  
 
25. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE 

ZAMÓWIENIA 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub 
podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że powierzenie to nie może dotyczyć wykonywania świadczeń 
pieniężnych na rzecz Zamawiającego z tytułu likwidacji szkód (wypłata należnych odszkodowań). 
 
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia przez 
podwykonawców, Zamawiający wymaga  wskazania przez Wykonawcę tej części, której 
wykonanie powierzy podwykonawcom. 
 
26. WALORYZACJA UMÓW 
 
Zamawiający dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia  należnego wykonawcy w przypadkach 
zmiany: 
1. stawki podatku od towaru i usług; 
 
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenia za pracę; zasad podlegania 
ubezpieczeniom  społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te będą miały wpływ n koszty wykonania 
zamówienia przez wykonawcę. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy 
Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy na podstawie art.22 ustawy PZP 
Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy PZP 
Załącznik nr 4 - informacja  wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy PZP 
Załącznik nr 5 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
Załącznik nr 6- wzór umowy ( zadanie I, II, III) 
Załącznik Nr 7 – informacja o szkodowości  
Załącznik nr 8 wykaz budynków wraz informacją o konstrukcji  
Załącznik Nr 9 – wykaz sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia  
Załącznik Nr 10 – wykaz pojazdów do ubezpieczenia  
Załącznik Nr 11 – dane podmiotu leczniczego wg księgi rejestrowej Nr 000000025345  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 ZADANIE I 

 
 
 
 
(pieczęć wykonawcy) 

 
 

OFERTA 
 

 
PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE 

PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 
UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZILANOŚCI CYWILNEJ ORAZ FLOTY POJAZDÓW 

NZOZ SZPITAL POWIATOWY W SŁUBICACH SP. Z O.O. 
 
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 
- za cenę brutto za okres ubezpieczenia 12 miesięcy brutto :….........................................zł 
(słownie złotych: …………....................................................................................................), 
 
Wg poniższego podziału 

Przedmiot ubezpieczenia Suma (zł) ubezpieczenia/Limit 
Stawka 

(%) 

Składka 
Za 12 m-cy  

(w zł) 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Budynki  11.418.458,88   

Pozostałe środki trwałe 2.328.662,13   

Mienie osób trzecich (użyczone, 
najmowane  lub użytkowane) 

 
1.672.353,13   

Mienie niskocenne 165.398,55   

Gotówka  10.000,00   

Środki obrotowe 325.190,00   

Mienie pracowników  20 000,00   

Limity dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji  
Śr. trwałe, urządzenia i 
wyposażenie : 100 000,00   

mienie obrotowe : 20 000,00   
Zabezpieczenia  2 000,00   
Urządzenia i wyposażenie – 
podane w  pkt. 1.12.5 SIWZ  

5000,00   

Szyby i inne przedmioty szklane 
od stłuczenia 5.000,00   

 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  

Sprzęt biurowy stacjonarny 55.558,24   
Sprzęt biurowy  przenośny  19.506,74   
Koszty odtworzenia danych, 
nośników danych oraz 
oprogramowania 

70.000,00   

 
Klauzule fakultatywne: 
A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
Ocena punktowa = (suma ocen za podkategorie a - h) 

Lp Klauzule fakultatywne TAK/NIE* 

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

c 
Włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie  
Brak włączenia  

d 
Włączenie klauzuli składowania 

 
Brak włączenia  

e 
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego  
Brak włączenia  

f 
Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych  
Brak włączenia  

g 
Włączenie klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej 

 
Brak włączenia 

 

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

 
B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Lp Klauzule fakultatywne TAK/NIE* 

a 
Brak franszyzy i udziału własnego dla elektroniki przenośnej  
Brak włączenia  

b 

Uznanie klauzuli  likwidacyjnej szkód: 
odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości 
przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia 
ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, nie gorszymi 
parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów 
transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu 
należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 

 

Brak włączenia  
c 

Włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód  
Brak włączenia  

d 
Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego 

 
Brak włączenia 

 
e 

Włączenie klauzuli kosztów wznowienia działalności po szkodzie  
Brak włączenia  

f 
Włączenie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych  
Brak włączenia  

 
* wpisać właściwe 

 
 
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. OFERTĘ niniejszą składamy na …............ kolejno ponumerowanych stronach. 
4. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
1) ….........................................................................., 
2) …........................................................................... 
3) ….........................................................................., 
4) ….........................................................................., 
 
 
 
 
…............................... dn. ….........................     …........................................................................ 
                                                                        (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 ZADANIE II 
 
 
 
 
(pieczęć wykonawcy) 

 
 

OFERTA 
 

 
PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE 

PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 
UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZILANOŚCI CYWILNEJ ORAZ FLOTY POJAZDÓW 

NZOZ SZPITAL POWIATOWY W SŁUBICACH SP. Z O.O. 
 
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 
- za cenę brutto za okres ubezpieczenia 12 miesięcy brutto :….........................................zł 
(słownie złotych: ……………………………………………...............................................................) 

 
 

Wg poniższego podziału 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia/Limit Składka 
Za 12 m-cy (w zł) 

OC dobrowolne zgodnie  SIWZ 
50 000,00 PLN 

na jedno zdarzenie 
i na wszystkie zdarzenia 

 

OC obowiązkowe zgodnie z SIWZ 

równowartość  100 000,00 
EUR na jedno zdarzenie i  

500 000,00 EUR 
na wszystkie zdarzenia 

 

 

klauzule fakultatywne 
 Klauzule fakultatywne TAK/NIE* 

A 
Włączenie klauzuli akceptacji ryzyka  
Brak włączenia  

B 
Zniesienie franszyzy integralnej   
Brak włączenia  

C 
Włączenie do zakresu czystych strat finansowych  
Brak włączenia  

*wpisać właściwe  

 
1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. OFERTĘ niniejszą składamy na …............ kolejno ponumerowanych stronach. 
4. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
1) ….........................................................................., 
2) …........................................................................... 
3) ….........................................................................., 
4) ….........................................................................., 
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…............................... dn. ….........................     …........................................................................ 
                                                                        (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 ZADANIE III 
 
 
 
 
(pieczęć wykonawcy) 

 
 

OFERTA 
 

 
PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE 

PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 
UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZILANOŚCI CYWILNEJ ORAZ FLOTY POJAZDÓW 

NZOZ SZPITAL POWIATOWY W SŁUBICACH SP. Z O.O. 
 
OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 
- za cenę brutto za okres ubezpieczenia 12 miesięcy brutto :….........................................zł 
(słownie złotych: ……………………………………………...............................................................) 

 
 

Wg poniższego podziału stawki/składki rocznej  

Rodzaj pojazdu OC [pln] AC/KR [%] 
NNW  [pln] 

Składka za 1 miejsce 
ASS [pln] 

specjalny     

Specjalny-sanitarny 

(karetka) 

    

Ciężarowy (dmc 2880)     

Ciągnik rolniczy     

Przyczepa ciężarowa 

rolnicza 

  
n/d n/d 

 

fakultatywne klauzule 
Lp. Klauzule fakultatywne  TAK/NIE* 

 
A 

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

 

Brak akceptacji włączenia klauzuli rażącego niedbalstwa  

 
B 
 

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

 

Brak akceptacji w/w warunku  
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C Ubezpieczenie ASSISTANCE  
 

Brak włączenia ubezpieczenia ASSISTANCE 
 

 
D 

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

*wpisać właściwe 

 

1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 
2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. OFERTĘ niniejszą składamy na …............ kolejno ponumerowanych stronach. 
4. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
1) ….........................................................................., 
2) …........................................................................... 
3) ….........................................................................., 
4) ….........................................................................., 
 
 
…............................... dn. ….........................     …........................................................................ 
                                                                        (podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 na podstawie art. 44 w związku  z art. 22 ustawy PZP 

 
Ja ________________________________________________________________________ 

 
reprezentując firmę -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
jako (stanowisko) ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
upoważniony przez -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZILANOŚCI CYWILNEJ 

ORAZ FLOTY POJAZDÓW NZOZ SZPITAL POWIATOWY W SŁUBICACH SP. Z O.O. 
 OŚWIADCZAMY, ŻE: 
1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 

ustawowymi. 
2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 
3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia.  
4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. 
 

1) Firma znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i posiada 
pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi na poziomie min. 100%. 

2) Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wg stanu na dzień 
30.06.2014 r. wynosił ________ %. 

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

 
*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3  

 
 
(pieczęć wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 24 ustawy PZP 
 
 

 
SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZILANOŚCI CYWILNEJ 
ORAZ FLOTY POJAZDÓW NZOZ SZPITAL POWIATOWY W SŁUBICACH SP. Z O.O. 

 
 OŚWIADCZAMY, ŻE: 
 
 
Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
 
 
 
 
….......................... dn. …................      ….................................................................... 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy) 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 
 

 
 
(pieczęć wykonawcy) 

 
 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 26 ust. 2d ustawy PZP 
 

 
SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO NA UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZILANOŚCI 
CYWILNEJ ORAZ FLOTY POJAZDÓW NZOZ SZPITAL POWIATOWY W SŁUBICACH 

SP. Z O.O. 
 INFORMUJEMY, ŻE: 
 
 
Należymy do  grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.  
W załączeniu lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5*.  
lub 
Nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5*.  
 
 
….......................... dn. …................ ................................................................... 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5  
 

ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA 
OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
 
 
 
(pieczęć wykonawcy) 

 
ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z 
NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
 
zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu oddaje się do dyspozycji zasoby) 
do dyspozycji niezbędnych zasobów tj.:  

 potencjału kadrowego 
 potencjału technicznego 
 potencjału ekonomicznego / finansowego 
 wiedzy i doświadczenia 

do realizacji zamówienia publicznego pn.:  
…………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zamówienia, a dla zamówień częściowych wskazanie nr zadania) 
W przypadku udostępniania wiedzy i doświadczenia zobowiązuję się do uczestnictwa 
w realizacji w/w zamówienia publicznego w zakresie: ……………………………………..…….. 
 
W/w zasoby udostępniam/amy na okres: ………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
….......................... dn. …................ ................................................................... 

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela 
wykonawcy)
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Załącznik nr 6 
WZÓR 

 
UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO – zadanie I 

zawarta w dniu ……………… w …………….…………. ,  
pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. 
z o.o. z siedzibą w Słubicach przy ul. Nadodrzańskiej 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359690; NIP 598-16-18-971; REGON 
080445872 
reprezentowanego  przez  

1) Zygmunta Baś – Prezesa Zarządu 
 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp.z o.o. z siedzibą 
w Toruniu, przy ul. Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 00000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, 
wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 PLN 
z jednej strony 
 
a  
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
 
reprezentowanym  przez: 
1) ............................................................................, 
2) ………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. jedn. Dz U z 2014 r poz 1232.), w oparciu o postępowanie przetargowe nr 
25/11/2014/Sz/NP Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe 
w zakresie ubezpieczeń dla Zadania I. 

§ 2 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczenie mienia  
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje pkt  4 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 
§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 
Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2015 do 
31.12.2015, umowy ubezpieczenia których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji 
niniejszej Umowy objęte będą ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na 
warunkach niniejszej Umowy. 

§ 4 
ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową 
integralną część niniejszej Umowy. 
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2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia 
w oznaczonym w tych umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 
§ 5 

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

Warunki Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty. 
2. Zmiana istotnych postanowień umowy  może nastąpić tylko w okolicznościach 

przewidzianych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 19. 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia 

generalnego, a treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, 
decyduje treść Umowy.  

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

 
 
 

§ 6 
SKŁADKI 

1. Łączna wysokość składki za cały okres trwania umowy jest zgodna ze złożoną ofertą 
Wykonawcy z dnia ……………………………… . 

2. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach 
określonych w polisach. 

 
§7  

WALORYZACJA UMOWY 
Zamawiający dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia  należnego wykonawcy w 
przypadkach zmiany: 

1. stawki podatku od towaru i usług; 
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenia za 
pracę; 

3. zasad podlegania ubezpieczeniom  społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 
§8 

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

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

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

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

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

 
§ 9 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe 
ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o działalności ubezpieczeniowej ( t.jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) 
 

§10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

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

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności 
ubezpieczeniowej oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.  

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

 
 
               ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
           .......................................                   .................................................... 
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UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO – zadanie II 
zawarta w dniu ……………… w …………….…………. ,  
pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. 
z o.o. z siedzibą w Słubicach przy ul. Nadodrzańskiej 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359690; NIP 598-16-18-971; REGON 
080445872 
reprezentowanego  przez  

i. Zygmunta Baś – Prezesa Zarządu 
 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp.z o.o. z siedzibą 
w Toruniu, przy ul. Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 00000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, 
wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 PLN 
z jednej strony 
 
a  
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
 
reprezentowanym  przez: 
1) ............................................................................, 
2) ………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. jedn. Dz U z 2014 r poz 1232.), w oparciu o postępowanie przetargowe nr 
25/11/2014/Sz/NP Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe 
w zakresie ubezpieczeń dla Zadania II. 

§ 2 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje pkt  4 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 
§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 
Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2015 do 
31.12.2015, umowy ubezpieczenia których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji 
niniejszej Umowy objęte będą ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na 
warunkach niniejszej Umowy. 

§ 4 
ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową 
integralną część niniejszej Umowy. 
2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia 
w oznaczonym w tych umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
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3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 
§ 5 

ZMIANY UMOWY 
4. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty. 
5. Zmiana istotnych postanowień umowy  może nastąpić tylko w okolicznościach 

przewidzianych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 19. 
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
7. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia 

generalnego, a treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, 
decyduje treść Umowy.  

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

 
 
 

§ 6 
SKŁADKI 

1. Łączna wysokość składki za cały okres trwania umowy jest zgodna ze złożoną ofertą 
Wykonawcy z dnia ……………………………… . 
2. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach 
określonych w polisach. 

 
§7  

WALORYZACJA UMOWY 
Zamawiający dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia  należnego wykonawcy w 
przypadkach zmiany: 

1/ stawki podatku od towaru i usług; 
2/.wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenia za pracę; 
3/zasad podlegania ubezpieczeniom  społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 
§8 

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

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

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

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

 
§ 9 
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe 
ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o działalności ubezpieczeniowej ( t.jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) 
 

§10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

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

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności 
ubezpieczeniowej oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.  

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

 
 
               ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
           .......................................                   .................................................... 
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UMOWA UBEZPIECZENIA GENERALNEGO – zadanie III 
zawarta w dniu ……………… w …………….…………. ,  
pomiędzy Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. 
z o.o. z siedzibą w Słubicach przy ul. Nadodrzańskiej 6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000359690; NIP 598-16-18-971; REGON 
080445872 
reprezentowanego  przez  

i. Zygmunta Baś – Prezesa Zarządu 
 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 
 
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp.z o.o. z siedzibą 
w Toruniu, przy ul. Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 00000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, 
wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 PLN 
z jednej strony 
 
a  
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
 
reprezentowanym  przez: 
1) ............................................................................, 
2) ………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t. jedn. Dz U z 2014 r poz 1232.), w oparciu o postępowanie przetargowe nr 
25/11/2014/Sz/NP Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia na usługi ubezpieczeniowe 
w zakresie ubezpieczeń dla Zadania III. 

§ 2 
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczenie floty pojazdów.  
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje pkt  4 Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 
§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 
Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2015 do 
31.12.2015, umowy ubezpieczenia których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji 
niniejszej Umowy objęte będą ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na 
warunkach niniejszej Umowy. 

§ 4 
ZASADY UBEZPIECZENIA 

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

2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia 
w oznaczonym w tych umowach okresie w oparciu o postanowienia Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
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3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 
§ 5 

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

Warunki Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty. 
2. Zmiana istotnych postanowień umowy  może nastąpić tylko w okolicznościach 

przewidzianych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. 19. 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
4. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia 

generalnego, a treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, 
decyduje treść Umowy.  

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

 
§ 6 

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

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

określonych w polisach. 
 

§7  
WALORYZACJA UMOWY 

Zamawiający dopuszcza zmiany wysokości wynagrodzenia  należnego wykonawcy w 
przypadkach zmiany: 

1. stawki podatku od towaru i usług; 
2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie  art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzenia za 
pracę; 

3. zasad podlegania ubezpieczeniom  społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne- jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 
§8 

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

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

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

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

4. Strony dopuszczają wypowiedzenie niniejszej umowy, która w takim przypadku 
rozwiązuje się z dniem kończącym polisowy okres ubezpieczenia, o ile strona 
składająca oświadczenie woli o wypowiedzeniu niniejszej umowy doręczy je drugiej 
stronie na co najmniej 3 miesiące przed końcem polisowego okresu ubezpieczenia.  
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§ 9 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe 
ze względu na siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o działalności ubezpieczeniowej ( t.jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.) 
 

§10 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

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

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa, w szczególności ustawa kodeks cywilny, ustawa o działalności 
ubezpieczeniowej oraz ustawa Prawo zamówień publicznych.  

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

 
 
               ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA 
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