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A. SIWZ – Warunki ogólne 

I. Nazwa i adres zamawiającego 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu 
ul. Szpitalna 1 
41-219 Sosnowiec 
Regon: 240837054 
NIP: 644-337-38-32 
Tel. (032) 296-42-98 
Fax (032) 296-42-98 lub 263-57-19 
www.szpital.sosnowiec.pl 
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji  zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” z siedzibą w Sosnowcu w zakresie: 

a) Obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego 
świadczeń opieki zdrowotnej 

b) Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szpitala z tytułu prowadzonej 
działalności. 

c) Ubezpieczenia majątkowego 

     
 
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego 
świadczeń opieki zdrowotnej 
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna świadczeniodawcy udzielającego świadczeń 
opieki zdrowotnej, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w 
okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
 
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 
1. polegających a uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia; 
2. polegających na zapłacie kar umownych; 
3. powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek a także aktów 
terroru. 
Zakres ubezpieczenia szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2007r. 
(Dz.U. z 2008r., Nr 3, poz. 10). 

 
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych: 
1) 46.500,00 euro na jedno zdarzenie i 275.000,00 euro na wszystkie zdarzenia, których skutki 
objęte są umową ubezpieczeniową OC w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej. 
 
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szpitala z tytułu prowadzonej 
działalności 
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Ubezpieczenie dobrowolne obejmuje: 
 

OC deliktową i kontraktową z tytułu prowadzonej działalności 
 
Wymagane warunki ubezpieczenia określono w części B SIWZ. 
 

Jednostki organizacyjne Szpitala:  

1.  Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej 
   „Szpital Miejski” w Sosnowcu przy ul. Szpitalne j1, 41-219 Sosnowiec.  
2.  Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej 
   „Szpital Miejski” w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3, 41-200 Sosnowiec.  
3.  Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej 
   „Szpital Miejski” w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec.  
 
INFORMACJE O SZPITALU MIEJSKIM 
1 Wartość zamówień na świadczenie usług zawartych z NFZ na bieżący rok  

53 786 704,78 
2 Przewidywana wysokość wpływów dodatkowych z tytułu świadczenia usług 

medycznych  
i niemedycznych  5 720 000 

3 Liczba zatrudnionych pracowników ogółem 1061 
4 Liczba zatrudnionych lekarzy ogółem 152 
5 Liczba zatrudnionego średniego personelu medycznego 521 
6 Czy zakład prowadzi działalność w zakresie szpitalnictwa - TAK  
 Liczba łóżek znajdujących się w dyspozycji ubezpieczającego  

747 + 20 inkubatorów  
8 Liczba pacjentów w okresie ubezpieczenia 18.686 pacjenci przyjęci w 2008r.  
9 Przewidywana liczba pacjentów ubezpieczającego w okresie 

ubezpieczenia – 18.000 
10 Oddziały szpitalne jakie posiada ubezpieczający: 

Chorób Wewnętrznych I  
Chorób Wewnętrznych II  
Chirurgii Ogólnej I  
Neurologii  

Oddział Neurologii I  
 Pododdział Udarowy I 

Rehabilitacji Neurologicznej 
Noworodków i Wcześniaków I   
Skórno-Wenerologiczny 
Położniczo-Ginekologiczny I   
Anestezjologii I 
Chorób Wewnętrznych III 
Chirurgii Ogólnej II 
Neurologii II  
Otolaryngologii  
Urologii  
Psychiatryczny dla chorych somatycznie 
Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej  
Psychiatryczny  

           Anestezjologii II 



 4 

Ginekologiczno-Położniczy III 
Noworodków i Wcześniaków II  

 
 
INFORMACJE O LICZBIE POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI  
 
Specjalizacje  Liczba lekarzy 

1. Anestezjologia  
2. Chirurgia   
3. Dermatologia  
4. Ginekologia  
5. Neonatologia i Pediatria  
6. Neurologia  
7. Rehabilitacja Neurologiczna  
8. Psychiatria  
9. Radiologia  
10. Urologia   
11. Choroby Wewnętrzne  
12. Laryngologia  
 

15 
22 
5 
26 
7 
12 
4 
2 
6 
6 
18 
4 

 
 

INNE ZAWODY MEDYCZNE NIE UJ ĘTE POPRZEDNIO 
 
 
1. Lekarze bez specjalizacji  
2. mgr Fizykoterapia 
3. mgr Analityki Medycznej  
4. mgr Farmacji  
5. Psycholog  
6. Wyższe – Pielęgniarki  
7. Wyższe – Położne  

 

25 
9 
6 
5 
5 
22 
6 

 
 
 

INFORMACJE O LICZBIE ŚREDNIEGO PERSONELU MEDYCZNEGO 
 
 

 
Zawód medyczny Ilość osób wykonujących 

ten zawód 
1) Techn. Fizykoterapii 
2) Tech. Analityki Medycznej  
3) Tech. Farmacji  
4) Techn. radiolog  
5) Operator sterylizatora  
6) Sanitariusz  
7) Pracownik Socjalny  
8) Dietetyk 

9 
16 
6 
28 
12 
13 
2 
2 
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9) Instruktor Terapii Zajęciowej  
10) Opiekunka Dziecięca  
11) Pielęgniarki 
12) Położne  
13)  Pozostali technicy 

3 
1 
359 
70 
4 

 
Rodzaj prowadzonej działalność: 

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w 
zakresie opieki stacjonarnej. 

2. Udzielanie indywidualnych świadczeń leczniczych i konsultacyjnych w poradniach 
przyszpitalnych. 

3. Udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki. 
4. Analizowanie stanu zdrowotnego ludności. 
5. Ustalanie potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i rehabilitacji oraz przygotowanie wniosków w 

sprawach. 
6. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia. 
7. Realizowanie zadań ochrony zdrowia ludności. 
8. Prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, staży pielęgniarskich oraz praktycznej nauki 

zawodu prowadzonej w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 
9. Wykonywanie zadań wynikających z odrębnych przepisów. 

 
Dane uzupełniające. 
 
1. Szpital uzyskuje dochody z kontraktów zawartych z NFZ - TAK     
2. Jest opracowany business plan oraz plan zarządzania mieniem    

na rok bieżący jak i na następne lata – JEST OPRACOWANY       
3. Szpital posiada płynność finansową - POSIADA  
4. Szpital pozyskuje dodatkowe środki finansowe - POZYSKUJE     
5. Szpital monitoruje jakość usług medycznych - TAK      

a) stosuje standardowe zasady postępowania - TAK     
b) bada dostępność do świadczonych usług oraz stopień zadowolenia  

pacjenta z opieki medycznej - NIE         
c) Szpital kontroluje przestrzeganie praw pacjenta - TAK     
d) w Szpitalu monitorowane są zakażenia wewnątrz-szpitalne- TAK   
e) w Szpitalu działa zespół terapeutyczny - NIE       

 

III. Termin realizacji zamówienia: 
1. Okres ubezpieczenia  06.02.2009r. – 05.02.2011r. 
2. Miejsce realizacji zamówienia: SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. 
Szpitalna 1, ul. 3-go Maja 33, ul. Zegadłowicza 3.  
 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków.  
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: 

a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
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b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówieni lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał na 
podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie, przy zastosowaniu zasady „spełnia – 
nie spełnia”. 

 
 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących 
przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty. 
1. W celu potwierdzenia, że wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności 
lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 
Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć następujące dokumenty: 
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
b) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, 
zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem 
publicznym – aktualne zezwolenie. 
c) oświadczenie, że Wykonawca prowadzi działalność zgodnie z Ustawą o Działalności 
Ubezpieczeniowej ( Dz.U. 124 poz. 1151 z dnia 22 maja 2003)                                                         
- Dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). 
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy:  
- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia należy:  
- złożyć  oświadczenie, że:  
a) Na dzień składania ofert Wykonawca nie znajduje się w trakcie realizacji planu przywrócenia 
prawidłowych stosunków finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności 
lub nie ma ustanowionego zarządu komisarycznego (w rozumieniu Ustawy  o   Działalności 
Ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku Dz.U. 124  poz. 1151 ).                  
b) Posiadają na dzień 31.12.2008r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 
150%                                                                       
c) Posiadają kapitał własny na dzień 31.12.2008r. w wysokości co najmniej  20 000 000,00 PLN 
(dwadzieścia milionów złotych)                                                          
- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego należy:  
- złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 
5. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego 
należy:  
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-  przedłożyć tekst ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązujących na czas wykonywania  umowy 
ubezpieczenia, 
- przedłożyć treść klauzul dostosowujących ogólne warunki ubezpieczenia do wymagań postawionych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
6.Dla wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności 

zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający 
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień publicznych 
mogą być spełnione przez jednego z wykonawców lub wykonawców łącznie. Pozostałe warunki 
dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców.  

7. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.  
   Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez notariusza. 
8. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę / osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy : 
-       formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
-       formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3  do SIWZ. 
 
Dokumenty o których mowa w pkt 1, 3 i 5 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną. 
Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 8 sporządzone były zgodnie z załącznikami w 
pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 1, 2 oraz 3  na drukach 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 
 

VI. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
Wykonawcami. 
1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-
maila, oraz faxu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
2.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że 
prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem 
otwarcia ofert. 
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych, tel. (032) 
296-42-98 
e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
fax: (032) 263-57-19 
lub broker: 
Broker Ubezpieczeniowy Irena Ewa Przeorska nr zezwolenia PUNU 254/97 Ubezpieczeniowe 
Przedsiębiorstwo Brokerskie „UNIA" 41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 26B/98  
tel. (032) 785-44-00  
fax (032) 785-44-02 
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VIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 
 
1. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w nin. 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na dowolne części zamówienia lub na całość 
przedmiotu zamówienia z podziałem na części. 

3. Formularz ofertowy należy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy 
jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie : „nie 
dotyczy”.  

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. 
5. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Każda strona oferty powinna być parafowana przez 
osobę podpisującą ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na 
język polski. 

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną 
całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób). 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby 
wskazane w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 

9. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) powinny być 
umieszczone w kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. 

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  
„Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę 
kompleksowego ubezpieczenia SP ZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu. ZP/7/2009. Nie otwierać 
przed: 02.02.2009r.,  godz. 10.30.  
Koperta powinna  zawierać nazwę i adres Wykonawcy. 
11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, 
że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty 
przed upływem terminu składania ofert. 

b) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak 
składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”. 

c) Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną 
dołączone do oferty. 

d) Oferty wycofane zostaną zwrócone na koszt Wykonawcy. 
 

IX. Termin związania ofertą. 
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
 

X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 

1. Oferty  należy złożyć w SPZZOZ „Szpital Miejski” w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec przy ul. 
Szpitalnej 1, Sekretariat III piętro do dnia 02.02.2009 r. do godz. 10.00 . 

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu, na koszt Wykonawcy. 
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3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 02.02.2009 r. o godzinie 10.30 w sali 
konferencyjnej Szpitala Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, III piętro. Otwarcie 
kopert jest jawne. 

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1). 
2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z 

uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. 
3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny (obejmujący wartość oferty i itp.) 
4. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich. 

 

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
 
Cena  – 100% 
 
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę : 
Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert 
Cn – cena  badanej oferty 
100 – stały współczynnik 
P – liczba punktów 

P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 100%  
 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów. 
 

XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą – nie wcześniej niż 7 dni od dnia przekazania 
informacji o wyborze oferty. 
Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 7 dni  od dnia przekazania informacji o wyborze 
oferty, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta. 
Miejsce i termin podpisania umowy zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego 
postępowania wykonawcy. 
Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień 
publicznych zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
 

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XV. Pozostałe reguły postępowania. 
 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego 
systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,  której wykonanie 
powierzy podwykonawcom. 
3. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
5. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 7 
ustawy Pzp w wysokości do 15% wartości zamówienia podstawowego. 
 

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego znajdują się w części B i C SIWZ – warunki szczegółowe. 
 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony 
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 
1655 z późn. zm.). 
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B. SIWZ – Warunki szczegółowe odpowiedzialności cywilnej szpitala. 
 
1) Informacje ogólne: 
 
1.1.  Ubezpieczony: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki      Zdrowotnej „Szpital Miejski” 
w Sosnowcu  
1.2. Adres: Sosnowiec (41-200), ul. Szpitalna 1. 
1.3. Lokalizacja mienia: 
          ul. Szpitalna 1 
          ul. Zegadłowicza 3 
          ul. 3-go Maja 33 
1.4. PKD – 8610Z 
1.5. REGON 240-83-70-54 
1.6. NIP 644-33-73-832 
 
1.7. Jednostki organizacyjne: 
1. Oddziały 
2. Zakłady 
3. Poradnie 
4. Pracownie 
5. Inne komórki działalności podstawowej 
6. Komórki organizacyjne działalności pomocniczej 
7. Apteka – ul. Szpitalna 1 
 
2) Założenia ogólne 

2.1. Przetarg dotyczy ubezpieczenia a okres dwóch lat (od 06.02.2009r. do 05.02.2011r.) 
2.2. Wysokość składki należy określić przy założeniu płatności ratalnych, 12 rat przez okres 

dwóch lat. 
2.3. We wszystkich ubezpieczeniach wariantem preferowanym jest zniesienie franszyzy 

integralnej, franszyzy redukcyjnej oraz udziału własnego w szkodzie 
2.4. We wszystkich ubezpieczeniach, przy włączeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela z 

winą umyślną lub rażącym niedbalstwem ubezpieczonego, preferuje się włączenie 
klauzuli reprezentantów, przy czym za reprezentantów uważa się Dyrektora Szpitala, 
jego zastępców oraz Ordynatorów Oddziałów 

2.5. Klauzula stempla bankowego. Za datę Prawidłowego opłacenia składki 
ubezpieczeniowej uznaje się datę obciążenia rachunku ubezpieczającego. 

2.6. Klauzula dotycząca 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. 

2.7. Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania, iż niniejsza specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia zastępuje wnioski ubezpieczeniowe i zwalnia 
Zamawiającego od ich wypełnienia 

 
3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prow adzonej 
działalności medycznej i posiadanego mienia. 
 
 
 

TRIGGERS – ACT COMMITTED 
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Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli zdarzenie będące źródłem szkody wystąpiło w 
okresie ubezpieczenia. 
Nie ma znaczenia czy w czasie trwania ubezpieczenia powstanie i ujawni się szkoda i czy 
zgłoszone zostanie roszczenie o jej naprawienie.  

 
3.1. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie trwania ubezpieczenia wynosi 

równowartość 100 000,00 Euro. 
 
3.2. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe przy wykonywaniu odpłatnych usług 

medycznych (nie objętych kontraktem z NFZ): 
 a) błąd w sztuce medycznej, 
 b) powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych w tym HIV i WZW, 
 c) powstałych w wyniku zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, 
 d) powstałe w wyniku zatrucia pokarmowego, 
 e) spowodowane wadą towarów dostarczonych przez ubezpieczonego kontrahentowi albo 

wadliwym wykonaniem/wykonywaniem robót i usług, 
 f) polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy będących w posiadaniu 

poszkodowanego podczas wykonywania przez ubezpieczonego czynności medycznych 
 g) powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego funkcji o charakterze organizacyjnym, 

administracyjnym w tym w szczególności związane z zarządzaniem jednostką służby zdrowia, 
 h) powstałe na terenie posesji ubezpieczającego i przyległych do posesji przejść w związku z 

nienależytym ich utrzymaniem  
 i) powstałe z tytułu wynajmu pomieszczeń i urządzeń innym firmom 
 j) powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
 k)wyrządzone osobom, za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w sytuacji, kiedy staną 

się pacjentami ZOZ, 
 l) wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Zamawiającego/Ubezpieczającego, za które 

ponosi on odpowiedzialność w ramach łączącego strony stosunku prawnego 
 ł) związane z działaniem i używaniem urządzeń i aparatury medycznej, 
 m) wyrządzone wskutek takich usług medycznych jak: 
-  prowadzenie poradni oraz hospitalizacji (w ramach posiadanych Oddziałów   Szpitalnych) 
-  prowadzenia apteki 
 
 
3.3. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy: 
 
a) Suma gwarancyjna w okresie trwania umowy ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenie 

250.000,00PLN 
b) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody będące następstwem wypadków przy 

pracy wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z wykonywaniem pracy, 
niezależnie od podstawy ubezpieczenia 

c) Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie stanowiące nadwyżkę ponad świadczenie wypłacone 
osobom uprawnionym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych (Ustawa z dnia 12.06.1975r. o świadczeniach z tytułu 
wypadków przy pracy  chorób zawodowych). 

d) Odszkodowanie ustala się według przepisów prawa cywilnego. 
 
Szkodowość (lokalizacja ul. Zegadłowicza) 
Dotychczas nie wystąpiła 
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Szkodowość (lokalizacja ul Szpitalna) za okres 2004r. – 2007r. 
2004r. – 2 wypadki przy pracy 
2005r. – 5 wypadków przy pracy 
2006r. – 3 wypadki przy pracy 
2007r. – 3 wypadki przy pracy 
2008r. - nie zgłoszono 

 
 
  Jednostki organizacyjne: 
 
 

A. Jednostki organizacyjne działalności podstawowej w Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu przy ul. Szpitalnej: 

 
1. Izba Przyjęć I 
2. Oddziały szpitalne: 

a) Chorób Wewnętrznych I – 50 łóżek 
b) Chorób Wewnętrznych II – 50 łóżek 
c) Chirurgii Ogólnej I – 45 łóżek 
d) Neurologii  – 46 łóżek w tym: 

                        Oddział Neurologii I  - 30 łóżek 
                         Pododdział Udarowy I – 16 łóżek 

e) Rehabilitacji Neurologicznej – 20 łóżek 
f) Noworodków i Wcześniaków I  - 20 łóżek w tym 6 inkubatorów 
g) Skórno-Wenerologiczny – 30 łóżek 
h) Położniczo-Ginekologiczny I   - 50 łóżek 
i) Anestezjologii I 

3. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 30 łóżek 
4. Pracownie szpitalne: 

a) Endoskopii 
b) EKG I 
c) EEG I 
d) Zespół pracowni diagnostyki obrazowej: 

                   Pracownia MR 
                   Pracownia RTG I 
                   Pracownia  TK 
                   Pracownia USG I 
                   Pracownia mammografii 

                                           e)   Dopplerowska 
          f)   Fizjoterapii 
           g)  Laboratorium analityczne I 
   

5. Przyszpitalne Poradnie Specjalistyczne: 
a) Chirurgiczna ogólna I 
b) Neurologiczna I 
c) Kontroli  rozwoju noworodka i wcześniaka 
d) Skórno-Wenerologiczna 
e) Konsultacyjna dla kobiet I 
f) Patologii ciąży I 
g) Szkoła rodzenia I 
h) Rehabilitacyjna I 
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i) Gastroenterologiczna I 
j) Proktologiczna  
k) Chorób piersi I 
l) Ambulatorium Izby Przyjęć 
m) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej I 
n) Poradnia Medycyny Sportowej 

 
6. Blok porodowy I 
7. Blok operacyjny I 
8. Centralna Apteka 
9. Prosektorium  

 
B. Jednostki organizacyjne  w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki zdrowotnej 

„Szpital Miejski”  w Sosnowcu  
 

1. Izba Przyjęć II – 1 łóżko detoksykacyjne dla osób w upojeniu alkoholowym. 
2. Oddziały szpitalne: 

a) Chorób Wewnętrznych III – 65 łóżek, 
b) Chirurgii Ogólnej II – 40 łóżek, 
c) Neurologii II – 40 łóżek, 
d) Otolaryngologii – 21 łóżek, 
e) Urologii – 25 łóżek 
f) Psychiatryczny dla chorych somatycznie- 35 łóżek 
g) Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej 50 łóżek, 
h) Psychiatryczny – 26 łóżek, 
i) Anestezjologii II – 0 łóżek 

3. Pracownie szpitalne: 
a) Endoskopii i kolonoskopii 
b) Cytologii 
c) Biopsji cienkoigłowej 
d) ABBI 
e) EKG II 
f) EEG II 
g) Zespól pracowni diagnostycznych: 

                                                   Pracownia RTG II 
                  Pracownia USG II 
          h)   Miografii i badań dopplerowskich 

 i )   Laboratorium analityczne II. 
4. Przyszpitalne Poradnie Specjalistyczne: 

a) Chirurgiczna ogólna II 
b) Neurologiczna II 
c) Gastroenterologiczna II 
d) Chorób piersi II, 
e) Urologiczna, 
f) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej II, 
g) Leczenia Bólu, 
h) Otolaryngologiczna 
i) Onkologiczna 
j) Schorzeń tarczycy 
k) Kardiologiczna 
l) Zdrowia psychicznego 
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5. Blok operacyjny  
6. Dział fizjoterapii 

                  7.   Centralna Sterylizacja  
                  8.   Dział Farmacji Szpitalnej 
                  9.   Zakład Anatomii Patologicznej ( Prosektorium ) 
                 10. Leczenie „jednego dnia” 

 
C. Jednostki organizacyjne w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 

„Szpital Miejski” w Sosnowcu  
1. Punkt Przyjęć 
2. Oddziały szpitalne: 

a) Ginekologiczno-Położniczy II – 82 łóżka 
b) Noworodków i Wcześniaków II – 42 łóżka , w tym 14 inkubatorów. 

3. Przyszpitalne Poradnie Specjalistyczne: 
a) Neonatologiczna i patologii noworodka, 
b) Konsultacyjna dla kobiet II, 
c) Patologii ciąży II 
d) Ginekologiczna. 

4. Pracownia USG III 
5. Blok operacyjny III 

 
 
Szkodowość: 
 

  
Data  

powstania Sygn. Akt Kwota Sprawa dotyczy Realizacja 

L.p 1 
2 3 4 5 

1 12 grudnia 
2006 I C 387/07 41.000 z ł 

sprawa w toku- rozprawa 
odroczona- Sąd powołał 

biegłych – rozprawa 
odroczona z terminem z 

urzędu. 

sprawa o 
odszkodowanie za błędy 

lekarskie 
 

2 18-06-2004 I C 145/07 
886.000 z ł + 4.000 

zł comiesięcznej 
renty 

Sprawa w toku – wynik 
nieznany- liczę na 
wygraną, rozprawa 
odroczona termin  z 
urzędu-Sąd  Powoła 

Biegłych 

sprawa o 
odszkodowanie 

 

3 21 marca 
2002 I C 137/06 50.000 zł Biegły wydał opinię 

Sprawa o 
odszkodowanie za błąd 

w sztuce lekarskiej 
 

4 17-07-2008 XII GNc 988/08 8.095,45 zł 

Sąd wystawił nakaz zapłaty 
w postępowaniu 

upominawczym dnia 
20.08.08r. 

sprawa o niezapłaconą 
Fakturę VAT  
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5 18-03-2005 I C 127/08/1 300.000,00zł 

rozprawa 17.06.08r. w 
Sądzie Okręgowym w 
Katowicach -sprawę 

odroczono- powołano 
biegłego 

sprawa dotyczy 
odszkodowania 

 

 
 

 

C.   SIWZ - Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe. 

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych ( żywiołów) 

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji  ( pierwsze ryzyko) 

- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk materialnych na zasadach all risks. 

 

Założenia ogólne.  

Klauzula zgłaszania szkód. W przypadku szkód objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach  umowy 
ubezpieczenia Ubezpieczający ma obowiązek dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela 
niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia 
wiadomości o niej.  

 
 

Zapis ten nie dotyczy zgłaszania szkód kradzieżowych  oraz szkód powstałych w okolicznościach 
nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo 
 

 
1. We wszystkich ubezpieczeniach wariantem preferowanym jest zniesienie franszyzy redukcyjnej, 

franszyzy integralnej oraz udziału własnego w szkodzie.  
 
2. W ubezpieczeniach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  wprowadza się klauzulę 

automatycznego pokrycia dla nowo nabytych środków trwałych z limitem 20% łącznej sumy 
ubezpieczenia z okresem rozliczeniowym co 6 – miesięcy. 

3. W ubezpieczeniach mienia wprowadza się klauzulę wyłączającą stosowanie zasady 
proporcjonalnego odszkodowania. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania nie ma 
zastosowania w przypadkach gdy suma ubezpieczenia określona w umowie zawartej w systemie  na 
sumy stałe jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody, nie więcej jednak niż 
20%, a w okresie ubezpieczenia nastąpił wzrost wartości przedmiotu nie wynikający z nabycia 
nowych składników mienia lub z poniesienia nakładów inwestycyjnych. 

4. W ubezpieczeniach mienia odszkodowania wypłacane będą bez uwzględnienia stopnia zużycia 
technicznego, „moralnego” ani odpisów amortyzacyjnych – jako sumę ubezpieczenia przyjmuje się 
początkową wartość księgową danego środka trwałego, przy czym za wartość księgową rozumie się 
wartość początkową środków trwałych z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. 

5. W ubezpieczeniach mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji wprowadza się 
klauzulę zabezpieczeń. Z uwagi na charakter obiektu – szpital, przyjmuje się za prawidłowe 
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zabezpieczenia przeciw kradzieżowe istniejące zabezpieczenia obiektu. Warunkiem rodzącym 
odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń jest ich sforsowanie. 

6. W ubezpieczeniach mienia sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z 
podatkiem VAT. 

7. Odszkodowanie za kradzież za włamaniem, rabunek oraz dewastację uwzględnia koszt 
uszkodzonych, zniszczonych elementów zabezpieczenia (drzwi, zamki, kraty, okna, systemy 
alarmowe itp.) w łącznej kwocie odszkodowania, w granicach łącznej sumy ubezpieczenia, z 
zastrzeżeniem, że wypłacone za nie odszkodowanie powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia – 
limit 3.000,00 zł. 

8. Klauzula stempla bankowego. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się 
datę obciążenia rachunku bankowego ubezpieczającego pod warunkiem że na rachunku jest 
wystarczająca ilość wolnych środków. 

9. Klauzula dotycząca rozstrzygania sporów. Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy, 
strony mogą podać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. w braku zapisu na sąd polubowny, 
właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego. 

10. W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu mienia od 
kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji wprowadza się  klauzulę zmienności stawek 
ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do renegocjacji składek  
ubezpieczeniowych po upływie każdego rocznego okresu ubezpieczenia, jeżeli szkodowość w 
poszczególnych grupach ubezpieczeń majątkowych będzie równa lub wyższa niż 60%. Na potrzeby 
niniejszej klauzuli przyjmuje się, że poziom szkodowości stanowi udział wypłaconych 
odszkodowań/ świadczeń plus rezerwy na szkody zgłoszone i niewypłacone do składki przypisanej.     

11. Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania iż niniejsza Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia zastępuje wnioski ubezpieczeniowe i zwalnia Zamawiającego od ich 
wypełniania. 

12. Klauzula reprezentantów – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą  
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala 
się, że Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność, przy 
czym przez wymienione tu osoby rozumie się dyrektora szpitala, jego zastępców, prokurentów oraz 
ordynatorów. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 

13. Wypłata odszkodowania – Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 
30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji szkody 
dokumenty, których rodzaj określi Ubezpieczyciel najpóźniej w terminie 7 dni od dnia przyjęcia 
zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli w terminie 30 dni od  otrzymania zgłoszenia szkody wyjaśnienie 
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości 
odszkodowania okazało się niemożliwe odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od 
wyjaśnienia tych okoliczności, jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca 
w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. W przypadkach, gdy do likwidacji 
szkody niezbędne będą dodatkowe dokumenty, Ubezpieczyciel poinformuje o tym 
Ubezpieczającego w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania niewystarczających wg 
jego oceny dokumentów. W przypadku gdy dodatkowe  dokumenty okazały się niewystarczające 
Ubezpieczyciel może w terminie 3 dni roboczych od momentu ich nadesłania zwrócić się ostatni 
raz o ich uzupełnienie. Dotyczy wszystkich ryzyk.      

14.Klauzula wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania – Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia 
swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca bezsporną kwotę w formie zaliczki w ciągi 
14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

15. Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia – suma ubezpieczenia zostaje 
automatycznie przywrócona po wypłacie jakiegokolwiek odszkodowania wynikającego z zakresu 
ubezpieczenia bez naliczania dodatkowej składki.  Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 
losowych                                                                        
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Klauzula składowania – 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 minimum 15 cm od podłogi . Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w 
odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę 
lub właściwości.  
16. Klauzula  czasu ochrony – brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z 

rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) 
umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji 
Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesłać pismo do Ubezpieczającego wyznaczając dodatkowy 
14 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty  na konto Ubezpieczyciela                
w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu 
opłacenia brakującej składki. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

17. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych  – Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń 
przeciwpożarowych  i przeciw kradzieżowych  uznaje za wystarczający do czasu 
przeprowadzenia  inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej 
inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy 
Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w terminie 30 dni nie 
zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od 
odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody 
lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się 
wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w owu jako minimalne dla uznania 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

18. Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy- Ochrona ubezpieczeniowa zostaje 
zachowana, mimo, że ubezpieczający nie przystosował środka trwałego w tym sprzętu 
elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia 
środka lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. 
Ochroną objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej 
ochroną – jednak nie jest eksploatowany.  

 
19. KLAUZULA KOSZTÓW EWAKUACJI 
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową poniesione koszty ewakuacji bez względu na przyczynę – limit do 
wyczerpania 250. 000,00 zł  
Za koszty ewakuacji uważa się koszty związane z: 
− transportem pacjentów szpitala 
− transportem sprzętu medycznego 
− magazynowaniem sprzętu medycznego w okresie maksymalnie do jednej doby od momentu 

rozpoczęcia czynności ewakuacyjnych 
− pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby od 

momentu rozpoczęcia czynności ewakuacyjnych. 
− dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty 

 
20. KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANY CH  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje 
rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 
a) prac ziemnych  
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b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę 
oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli 
lub konstrukcji dachu. 
 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: 
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 250.000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia. 
 
21. KLAUZULA 72 GODZIN 
Ubezpieczyciel potwierdza, iż szkody powstałe w przedziale 72 godzin będą traktowane jako jedno 
zdarzenie szkodowe i w związku z tym ustanowiona kwota udziału własnego zostanie odjęta od kwoty 
każdej uzgodnionej całkowitej wartości ubezpieczonej szkody tylko jeden raz. 
 
22. KLAUZULA DEWASTACJI (WANDALIZMU) 
Dewastacja (włącznie z graffiti itp.)- z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, ustala się: 

� niniejszą klauzulą jest objęty budynek, budowla, lokal i znajdujące się w nim mienie 
(z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji; 

� przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia 
przez osoby trzecie; 

� odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dewastacji ograniczona jest do limitu na 
jedno i wszystkie zdarzenia, podanego w polisie; 

� ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
- w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni; 
- limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu 
ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. 

� Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę 
uzupełniającą. 

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 50.000,00 zł.  
Limit Graffiti – 20.000,00 zł. 

 
23. KLAUZULA LOKALIZACJI 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne 
lokalizacje na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie należące do Ubezpieczającego lub 
znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą. 

 

24. KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek 
niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu 
Prawa budowlanego. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela – 2.500.000,00zł 

 
25. KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK 
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z 
konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro 
rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 
 
26. KLAUZULA ZMIANY MIEJSCA U ŻYTKOWANIA MIENIA 
W ubezpieczeniach mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk materialnych oraz od ognia i innych zdarzeń losowych mienie ubezpieczone w ramach 
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polis ubezpieczeniowych może zmienić miejsce użytkowania poza adres obiektu; pomiędzy obiektami 
Samodzielnego Publicznego Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” z siedzibą w bez 
konieczności odrębnego zawiadamiania Ubezpieczyciela.  
 
27. KLAUZULA POŁ ĄCZENIA 
W przypadku wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem, 
nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z 
niniejszej umowy ubezpieczenia. Jednakże stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za 30-
dniowym wypowiedzeniem w terminie 2 miesięcy od daty zmiany stosunków własności, za zwrotem 
składki w systemie pro rata temporis. 

 
28. KLAUZULA UBEZPIECZENIA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIEC ZENIA  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje  tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii 
ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w 
odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty 
związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma 
zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 250.000,00 
złotych – dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.  
 
29. KLAUZULA POSZUKIWANIA WYCIEKÓW  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz usunięcia skutków 
takich poszukiwań maksymalnie do wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
 
30. KLAUZULA ODBUDOWY W INNEJ LOKALIZACJI  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zezwala się, aby uszkodzone 
lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie 
RP, według uznania Ubezpieczającego oraz w sposób odpowiadający wymogom Ubezpieczającego, z 
zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą 
Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone lub zniszczone mienie było 
przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.  

 
31. KLAUZULA INFLACYJNA 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że suma ubezpieczenia środków 
trwałych określona w wartości odtworzeniowej/rzeczywistej, będzie aktualizowana wg wskaźnika 
inflacji podawanego przez Główny Urząd Statystyczny – maksymalnie do 6 % w skali roku.  

Indeksacja sumy ubezpieczenia będzie następowała wg wskaźnika inflacji aktualnego na dzień szkody, 
liczonego w stosunku do początku okresu ubezpieczenia.  

Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za ubezpieczenie maszyn, urządzeń i wyposażenia – 
stanowiących środki trwałe, stanowi zindeksowana suma ubezpieczenia ustalana odrębnie dla każdej 
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pozycji ujętej w ewidencji środków trwałych zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków 
ubezpieczenia.  

32. KLAUZULA KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKOD Ą  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności zajścia 
zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę 
ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio 
zagrożonego mienia.  
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia mienia 
bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż 250.000,00 zł. 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do 
ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia 
mienia.  
 
33. KLAUZULA UZNANIA 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel uznaje, że przy 
zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu 
widzenia oceny ryzyka. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które 
zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 
kodeksu cywilnego. 

34. KLAUZULA SĄDU POLUBOWNEGO 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że spory wynikłe z istnienia i 
stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu 
polubownego.  
 
35. KLAUZULA PRZEPI ĘĆ 
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą umową postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
1)Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia 
spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od 
ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych. 
2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający 
maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił 
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 
3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do 
zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, 
ochronniki, warystory, filtry). 
4) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne 
wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń 
/ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody 
powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 
5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:  
1.000.000,00zł) 
6) Franszyza redukcyjna: 10% szkody. 
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36. KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU 

     Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń 
losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi 
zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 

     Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie 
chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych 
skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, 

     Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie 
substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane 
atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek 
formy wirusa komputerowego. 

     Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:  500.000,00 zł. 

37. W razie wprowadzenia do umów ubezpieczenia postanowień dodatkowych lub odmiennych od 
ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie o 
tyle, o ile postanowienia dodatkowe lub odmienne od ogólnych warunków ubezpieczenia nie 
stanowią inaczej. 

38. Z zachowaniem postanowień OWU od ognia i innych zdarzeń losowych ustala się, że 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne 
przedmioty szklane należące do Zamawiającego lub będące w ich w posiadaniu i stanowiące 
wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych. 
Ubezpieczenie nie obejmuje : 
a) szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, 
b) szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt 

wszelkiego rodzaju instalacji, 
c) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, 
d) szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem, bądź 

zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 
e) szyb w pojazdach i środkach transportowych. 
Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 
a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 
b) powstałe w skutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy 
Górna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 20 000,00 PLN 

 
4) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
 Lokalizacje: ul. Szpitalna 1, ul. Zegadłowicza 3, ul. 3 Maja 33. 
 
4.1. Zakres ochrony: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz 
nawalny, powódź, lawina, śnieg, grad, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie poprzez wydostanie się 
wody, cieczy, par z urządzeń wodno-kanlizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie pojazdu 
niezależnie od tego czy pojazd ten należy do ubezpieczającego czy nie, huk ponaddźwiękowy, sadza. 

Ochroną ubezpieczeniową powinny być również objęte koszty poniesione przez ubezpieczającego w 
związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym umową ubezpieczenia: 
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− koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed uszkodzeniem w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia przez zaistniałe zdarzenie losowe, choćby okazały się nieskuteczne. 

 
− koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu 

niedopuszczenie do zwiększenia strat bez względu na wynik działań zabezpieczających i 
ratowniczych. 

 
− koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 

niezdatnych do użytku w wysokości 15% wysokości szkody. 
 
4.2. System ubezpieczenia: sumy stałe 
 
4.3. Przedmiot ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia 
 

WARTOŚCI KSIĘGOWE BRUTTO 
      
l.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma 

Ubezpieczenia 
1 Grupa I KŚT – budynki i budowle 12 588 146,98 

2 Grupa II KŚT – obiekty inżynierii lądowej i wodnej 516 754,20 

3 Grupa III KŚT - kotły i maszyny energetyczne  377 940,84 

4 Grupa IV KŚT - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 
zastosowania  

           564 623,85 

5 Grupa V KŚT - specjalistyczne maszyny, urządzenia  i 
aparaty         

20 531,37 

6 Grupa VI KŚT - urządzenia techniczne  733 109,98 

7 Grupa VII KŚT – środki transportu 10 050,00 

8 Grupa VIII KŚT Narzędzia, przyrządy, ruchomości  i 
wyposażenie 

16 748 630,79  

9 Grupa IX niskocenne 1 105 116,01 

10 Wyposażenie  105 421,81           
11 Środki obrotowe – zapasy magazynowe (leki, opatrunki, 

sprzęt medyczny – wg cen zakupu z podatkiem VAT 
                 245 936,71 

12 Gotówka w schowkach ogniotrwałych 20 000,00 
13 Nakłady inwestycyjne i remonty w budynkach Szpitala 459 485,02 

 
 
 
4.4. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych rozszerza się o: 

a) Katastrofa budowlana – niezamierzone i gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego 
części w rozumieniu prawa budowlanego. (limit 2.500.000,00zł zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia). 

 

 
Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości i stosowania iż niniejsza Specyfikacja  zastępuje wnioski 
ubezpieczeniowe i zwalnia Zamawiającego od ich wypełnienia. 
                                          



 24 

 
4.5. Zabezpieczenie mienia: 

 
Podręczny sprzęt gaśniczy. 
Wewnętrzna i zewnętrzna sieć hydrantowa. 
Stała ochrona obiektu. 
 
Szkodowość: 
2004 rok - brak  
2005 rok – brak 
2006 rok – brak 
2007 rok – 7.202,00zł 
2008 rok – 5.252,00zł 
2009 rok – brak (do 10 stycznia)  
 
 
 
5)  Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku                           

i dewastacji. 
Lokalizacje: ul. Szpitalna 1, ul. Zegadłowicza 3, ul. 3 Maja 33. 

 
 

5.1. Zakres ochrony: kradzież z włamaniem, rabunek oraz dewastacja 
5.2. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko z wyczerpywalną sumą ubezpieczenia. 

Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający, kierując się wysokością maksymalnej straty, jaka może 
powstać wskutek jednego zdarzenia kradzieży z włamaniem i rabunku. 
 

 
l.p Przedmiot ubezpieczenia Suma 

ubezpieczenia 
1 Środki trwałe ( maszyny, urządzenia, wyposażenie)                   100.000,00 
2 Wyposażenie ( środki nietrwałe w użytkowaniu)                  30.000,00 

3 
Środki obrotowe (zapasy magazynowe) leki, środki 
opatrunkowe, 
Sprzęt medyczny wg cen zakupu z VAT 

                 30.000,00 

4 Gotówka w kasie                 20.000,00 

5 
Transport gotówki na terenie miasta Sosnowiec samochodem 
służbowym (bank) 4 x w miesiącu 
Maksymalna wartość jednego transportu 20 000,00 PLN 

 

 
 
 
 
Szkodowość  
2004 rok - brak 
2005 rok - brak  
2006 rok - brak 
2007 rok – brak 
2008 rok – brak do 31.01.2008 
2009 rok – ( do 10 stycznia) 
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6) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, elektroniczno – medycznego od wszystkich ryzyk 
materialnych na zasadach all risks ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka  
(Lokalizacje: ul. Szpitalna 1, ul. Zegadłowicza 3, ul. 3 Maja 33):  
 

- kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja, 

- powódź, deszcz nawalny, 

- zalanie poprzez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń  wodno kanalizacyjnych   
lub technologicznych, 

- grad, huragan, śnieg, burza, działanie wiatru, 

- ogień , sadza, dym, mróz, wilgoć, 

- bezpośrednie i  pośrednie uderzenie pioruna, 

- przepięcia, zjawisko indukcji, 

- niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, świadome i celowe zniszczenie  
przez osoby trzecie,   

- wady produkcyjne, wady materiałowe, błędy konstrukcyjne uwidocznione po  okresie gwarancji.   

 

6.1. system ubezpieczenia – sumy stałe 

6.2. suma ubezpieczenia – wartości księgowe brutto. 

6.3. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub będące w jego 
posiadaniu lub pod kontrola na podstawie aktu prawnego 

 

 

l.p Przedmiot ubezpieczenia Suma 
ubezpieczenia 

Rok zakupu  

1 Zestaw do diagnostyki 
metodą rezonansu 
magnetycznego szt. 1 

3 548 334,00 2006 Pracownia 
Rezonansu 
Magnetycznego 

2 Tomograf komputerowy 990 833,00 2005  Pracownia 
Tomografii 
Komputerowej 

3 Sprzęt elektroniczny 
przenośny (laptopy 2008r.) 
do faktury VAT 
115/MAG/08/2008 
wystawionej 27.08.2008r.  

15228,28 2008  

 

6.4. Szkodowość: 

2008 rok – 2 szkody:  

1- 13.962,00zł  

2- (rezerwa 40.000,00zł) 
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ZP/7/2009 
Załącznik nr 1 
 
 
………………………………………                                                                                                                                       
   (pieczęć firmowa ) 
 
     Formularz oferty  
 
Nazwa i adres Wykonawcy: ............................................................................... 
 
z siedzibą w .............................................................................................. 
 
Regon ........................................................... NIP .......................................... 
 
telefon:...............................................fax: ......................................................... 
 
e–mail................................................................................................................ 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na usługę pn. „Kompleksowe ubezpieczenie SP ZZOZ „Szpital Miejski” w 
Sosnowcu” zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
OFERUJĘ: 
1. Wykonanie zamówienia wg niżej podanych wartości: 
 

l.p. 
 

Przedmiot ubezpieczenia Składka w PLN 

1 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  

2 
Ubezpieczenie mienia od  kradzieży z włamaniem, rabunku i 
dewastacji  

 

3 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego elektroniczno – 
medycznego od wszystkich ryzyk materialnych na zasadach all 
risks 

 

4 
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

5 
Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
szpitala z tytułu prowadzonej działalności. 
 

 

 
 

2.  Wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków  

   Zamówienia za kwotę netto:   ..........................................................................   zł 

    + należny podatek VAT.........  %  tj:  ............................................................   zł 

      kwota  brutto:     ........................................................................................  zł 

             
Powyższa wartość obejmuje pełny zakres oferty. 
Wysokość składki należy określić przy założeniu płatności ratalnej – 12 równych rat. 
Okres realizacji zamówienia  od 06.02.2009r. – 05.02.2011r. 
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Jednocześnie oświadczamy, że: 
 
- przed zawarciem umowy ubezpieczenia były nam znane wszystkie okoliczności, które są niezbędne do   
oceny ryzyka. 
  Okoliczności nie znane Oferentowi, o które nie zapytywał na piśmie przed zawarciem  umowy 
ubezpieczenia uznajemy  za nieistotne, 
   
- znane nam są warunki przetargu określone w Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia, 
 
- przyjmujemy bez zastrzeżeń treść Specyfikacji Istotnych Warunków   Zamówienia, 
 
- zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 
 
Niniejsza oferta wraz z załącznikami będzie stanowiła podstawę do zawarcia umów ubezpieczenia – 
polis. 
 
Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu składania ofert. 
 

 
 
.................................................... 

(miejscowość i data) 
..................................................... 

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 
 

 
 
 

  ………………………………………… 
                                                                                (podpis pełnomocnego przedstawiciela)   
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ZP/7/2009 
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oświadczeń 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 
Oświadczamy, że: 
 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 
 
2.1. *Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 

2.2. * Przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

              * niepotrzebne skreślić ( pkt.  2.1 lub 2.2) 
 

 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, z którego wyklucza się: 

 
− wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

− wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego; 

− wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

− osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową,  przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie, albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

− spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
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przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

− spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

− osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie, albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

− podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

− wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 
1 pkt 1-3  

 
5. Prowadzimy działalność zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej ( Dz.U. 124 poz. 1151 z 

dnia 22 maja 3003) 
     6.  Na dzień składania ofert  nie znajdujemy się w trakcie realizacji planu przywrócenia 

prawidłowych stosunków finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu  
wypłacalności i nie ma ustanowionego zarządu komisarycznego  w rozumieniu Ustawy  o 
Działalności Ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku Dz.U. 124  poz. 1151 ). 

     7.  Posiadamy na dzień 31.12.2008r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami  własnymi powyżej 
150% 

8. Posiadamy kapitał własny w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000,00 PLN (słownie: 
dwadzieścia milionów złotych) na koniec 2008r. 

                                                                                
 
 

.................................................... 
(miejscowość i data) 

..................................................... 
(pieczątka i podpis osoby uprawnionej) 
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ZP/7/2009 
Załącznik nr  3 do SIWZ – Formularz Oświadczeń 
 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że: 
1. Oświadczamy, że obecny stan zabezpieczeń obiektów  od ognia uznajemy za wystarczający.   
2. Zabezpieczenie mienia ruchomego i nieruchomego w obiektach Szpitala przed kradzieżą z 
włamaniem i rabunku uznajemy za wystarczający. 
3. Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy w związku  z  pozyskanymi informacjami. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


