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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Numer sprawy: ZP/12/2014 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Przez użyte terminy i wyrażenia, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej będą miały 

następujące znaczenie, chyba że zastrzeżono inaczej: 

 

1. KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., 

poz. 121 z późn. zm.); 

2. Postępowanie - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą 

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w 

Trzebnicy” znak sprawy ZP/12/2014, przeprowadzone przez Zamawiającego na 

podstawie Ustawy Pzp z uwzględnieniem niniejszej SIWZ;  

3. Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.); 

4. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszona w postępowaniu pod 

nazwą „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala im. Św. Jadwigi 

Śląskiej w Trzebnicy” znak sprawy ZP/12/2014;  

5. Umowa (umowa ubezpieczenia) – umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania 

pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, 

6. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub 

zawarła Umowę w sprawie Zamówienia; 

7. Zamawiający – Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy; 

8. Zamówienie - zamówienie publiczne, przez które należy rozumieć umowę odpłatną 

zawieraną pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, której przedmiotem jest usługa 

szczegółowo opisana w niniejszej SIWZ; 

9. Ubezpieczyciel – Wykonawca, który zawarł z Zamawiającym umowę (umowę 

ubezpieczenia); 

10. Ubezpieczający – Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ulica Prusicka 53-55, 55-

100 Trzebnica, posiadająca numer NIP 915 15 23 806 oraz numer REGON 000308761; 

11. Ubezpieczony – Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ulica Prusicka 53-55, 55-100 

Trzebnica, posiadająca numer NIP 915 15 23 806 oraz numer REGON 000308761; 
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1. UBEZPIECZAJĄCY 

 

Pełna nazwa: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY 

Dokładny adres siedziby: ul. PRUSICKA 53-55 

REGON: 000308761 

NIP: 915-15-23-806 

Reprezentacja: DYREKTOR SZPITALA 

Email: przetargi@szpital-trzebnica.pl  

Adres : ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica 

Telefon: (71) 312 09 20 

Faks: (71) 312 14 98 

Godziny urzędowania: 8.00 – 15.00  

2. UBEZPIECZONY 

 

Pełna nazwa: SZPITAL IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY 

Dokładny adres siedziby: ul. PRUSICKA 53-55 

REGON: 000308761 

NIP: 915-15-23-806 

3. SZKODOWOŚĆ ZA TRZY OSTATNIE LATA 

Załącznik nr 2a do OPZ-SZPITAL-TRZEBNICA 

4. OKRES OCHRONY 

1. Okres ubezpieczenia dla wszystkich Działów wynosi 12 miesięcy:  

 od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 r.  

 

5. TERMIN PŁATNOŚCI SKŁADKI  

1. Pierwsza rata zostanie zapłacona w terminie 30 dni roboczych od dnia rozpoczęcia 

ochrony, a pozostałe trzy raty zgodnie z harmonogramem: 

II rata – do 25 kwietnia 2015 

III rata – do 25 lipca 2015 

mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl
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IV rata – do 25 września 2015 

2. W przypadku skorzystania z prawa opcji dotyczącej zwiększenia zamówienia  składka 

zostanie zapłacona za okres ochrony według systemu określonego w klauzuli 

automatycznego pokrycia w terminie 30 dni roboczych od dnia dostarczenia polis(y). 

 

6. ZAŁOŻENIA WSPÓLNE DLA DZIAŁU I i DZIAŁU II  

 

6.1. Wszelkie postanowienia umowy (umowy ubezpieczenia), będą 

interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności Ubezpieczającego / 

Ubezpieczonego. 

6.2. Ubezpieczyciel wystawi odrębne polisy dla ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

wykonującego działalność leczniczą, dobrowolnego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej ogólnej.  

6.3. Suma ubezpieczenia w ryzykach majątkowych podana jest wraz z podatkiem 

VAT dlatego też wartość odszkodowań z umów ubezpieczeń majątkowych 

obejmie również podatek VAT. W przypadku gdyby Ubezpieczony odzyskał  

podatek VAT, wartość odszkodowań z umów ubezpieczenia majątkowych nie 

będzie obejmowała podatku VAT. 

6.4. O ile w treści SIWZ Ubezpieczający nie wskazał limitów odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela oznacza to, iż ustanowienie jakichkolwiek limitów przez 

Ubezpieczyciela jest niedopuszczalne.  

6.5. Jeżeli Ubezpieczyciel działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 

w przypadku udzielenia mu zamówienia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie 

będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia 

ujemnego wyniku towarzystwa.  

7. Dodatkowe postanowienia dotyczące Wykonawców (Ubezpieczycieli) ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum, pool koasekuracyjny): 

7.1. Lider konsorcjum zwany dalej „Koasekuratorem Prowadzącym” reprezentuje 

interesy Ubezpieczycieli zwanych Koasekuratorami wobec Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego w przedmiocie zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia, w tym 

likwidacji szkód, cesji bankowych itp. 

7.2. Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje ubezpieczycieli, w tym w 

szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia, ze skutkiem dla 

pozostałych Koasekuratorów. 

7.3. Uznanie lub odmowa uznania roszczenia przez Koasekuratora Prowadzącego w 

całości lub w części w stosunku do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego jest 

równoznaczna z decyzją pozostałych Koasekuratorów. 
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7.4. Płatność składki ubezpieczeniowej będzie dokonywana Koasekuratorowi 

Prowadzącemu ze skutkiem wobec pozostałych Koasekuratorów. 

7.5. Dla celów umowy ubezpieczenia, gdziekolwiek w polisie lub powołanych ogólnych 

(szczególnych) warunkach ubezpieczenia użyty jest zwrot „Ubezpieczyciel” lub 

przywołana firma Zakładu Ubezpieczeń (Koasekuratora Prowadzącego), zapis taki 

będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów. 

7.6. Koasekuratorzy, zgodnie z art. 141 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, ponoszą odpowiedzialność solidarną. 

8. Warunki dotyczące realizacji obowiązków z umowy: 

8.1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonane drogą faksową kierowane do 

drugiej strony uznaje się za skuteczne i dopuszczalne. Niniejsze nie dotyczy 

oświadczenia woli o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy, zmianie lub 

uzupełnieniu umowy, które winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

8.2. Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana w przypadkach opisanych w 

KC oraz gdy: 

8.2.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od poczęcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

8.2.2. Zostanie ogłoszona upadłość, połączenie, przekształcenie lub likwidacja 

Ubezpieczonego; wypowiedzenie umowy w tym wypadku może nastąpić od 

dnia, w którym została ogłoszona upadłość, połączenie, przekształcenie lub 

likwidacja, 

8.2.3. Ubezpieczyciel nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Ubezpieczającego na 

piśmie, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 

dni od dnia wezwania Ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego na piśmie, 

8.2.4. Odstąpienie bądź wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

8.3. Do umowy będą miały zastosowanie ogólne lub szczególne warunki 

ubezpieczenia wskazane w ofercie Ubezpieczyciela.  

8.3.1. Postanowienia umowy i SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami 

zawartymi w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczeń.  

8.3.2. W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które 

postanowienia są korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub 

poszkodowanego, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub poszkodowany jest 
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uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią ogólnych/ szczególnych 

warunków ubezpieczenia, postanowieniami umowy (umowy ubezpieczenia) w 

pozostałej części i treścią SIWZ.  

8.3.3. W przypadku, gdy jedynie część treści danego postanowienia jest 

korzystniejsza dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, 

część ta stanowi treść umowy (umowy ubezpieczenia), a w pozostałym 

zakresie obowiązują zapisy ogólnych/ szczególnych warunków ubezpieczenia 

mających zastosowanie do umowy (umowy ubezpieczenia) lub postanowienia 

umowy (umowy ubezpieczenia ) i SIWZ w pozostałej części, które nie są z nimi 

sprzeczne. 

9. Zmiana treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

9.1. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w 

postępowaniu pod znakiem sprawy ZP/11/2014 przez Ubezpieczyciela oferty, 

rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego wpłynęłoby na krąg Wykonawców 

ubiegających się o zamówienie lub na wybór najkorzystniejszej oferty w 

postępowaniu pod znakiem sprawy ZP/11/2014 Wszelkie inne zmiany 

postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu pod znakiem 

sprawy ZP/11/2014  przez Ubezpieczyciela oferty nie mają charakteru zmian 

istotnych. 

9.2. Ubezpieczający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w 

stosunku do treści złożonej w postępowaniu pod znakiem sprawy ZP/11/2014 

przez Ubezpieczyciela oferty (w tym w szczególności zmiany dotyczącej 

wzajemnych świadczeń stron umowy ubezpieczenia), w przypadku gdy wystąpi: 

9.2.1. sytuacja, w której Ubezpieczyciel wprowadzi do obrotu w czasie 

trwania umowy ubezpieczenia zmiany do stosowanych przez niego wzorców 

umownych, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do niniejszej umowy 

ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

9.2.2. zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z 

uwagi na charakter działalności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego stosunków 

umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w ramach niniejszej 

umowy, 

9.2.3. zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu 

do niniejszej umowy ubezpieczenia możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian 

na korzyść Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

9.2.4. zmiana wartości majątku powodująca odpowiednią zmianę wysokości 

składki lub raty składki związanej ze zmianą sumy ubezpieczenia, z 
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zastrzeżeniem, że łączna zamiana może być dokonana w granicy maksymalnie 

do 20% wartości umowy.  

9.2.5. zmian zakresu ubezpieczenia wynikających z wprowadzonych przez 

Ubezpieczyciela zmian ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia, 

mających zastosowanie do zawartej umowy, o ile są one korzystne dla 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

9.2.6. dodania za zgodą Ubezpieczającego Ubezpieczyciela korzystnych dla 

ubezpieczającego/Ubezpieczonego dodatkowych klauzul, 

9.2.7. zmian zakresów ubezpieczeń, o ile wynikają one ze zmian przepisów 

prawnych i z woli obu stron umowy, 

9.2.8. nastąpi istotna zmiana w strukturze organizacji Ubezpieczonego, np. 

podział, połączenie, zniesienie, powstanie, likwidacja lub im podobne. 

9.2.9. nastąpi istotna zmiana w zabezpieczeniu mienia objętego ochroną 

ubezpieczeniową, pociągająca za sobą zmianę franszyz, udziałów własnych. 

9.2.10. nowo zgłoszone mienie do ubezpieczenia bądź mienie już 

ubezpieczone będzie wymagało zastosowania zmiany limitów 

odpowiedzialności, franszyz lub udziałów własnych z uwagi na podwyższone 

ryzyko, którego nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy 

ubezpieczenia.  

9.3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu 

stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

9.4. Zmiana w zakresie danych dotyczących Ubezpieczającego lub Ubezpieczonych, a 

w szczególności ich adresy lub nazwy, nie stanowią istotnej zmiany postanowień 

umowy i nie wymagają zgody Ubezpieczyciela. Zmiana, o której mowa w zdaniu 

poprzednim jest dokonywana jednostronnym oświadczeniem Ubezpieczającego 

złożonym Ubezpieczycielowi.  

 

 
DZIAŁ I 

 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

1. Zakres ubezpieczenia obejmuje: szkody powstałe wskutek nagłych i nieprzewidzianych 

zdarzeń i powinien zawierać między innymi  następujące ryzyka: 

1.1. pożar, w tym bez widocznego płomienia dymu, sadzę, przypalenie, osmolenie, 

wodę bieżącą, zalanie, deszcz nawalny, podtopienia, silny wiatr, huragan (13,9 

m/s), grad, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie również przez pojazdy 

kierowane przez Ubezpieczającego lub osoby za które ponosi odpowiedzialność,  
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1.2. przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, pośrednie / 

bezpośrednie uderzenie pioruna  

1.3. pękanie mrozowe - uszkodzenia spowodowane mrozem, polegające na 

pęknięciu:  

- przewodów, zbiorników, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów; 

- na zewnątrz jak i wewnątrz, podziemnych jak i naziemnych instalacji rur 

dopływowych lub odpływowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, 

instalacji tryskaczowej i/lub gaśniczej  

- urządzeń wodociągowych, 

- innych urządzeń technologicznych. 

Limit odpowiedzialności: 50 000 zł  

1.4. szkód wodociągowych, w tym także powstałych wskutek cofnięcia się cieczy / 

ścieków w systemach kanalizacyjnych, etc., szkód spowodowanych awarią 

urządzeń tryskaczowych, limit 100 000 zł, 

1.5. śnieg , w tym zalanie w wyniku topnienia mas śniegu,  

1.6. zalanie m.in.  w wyniku topnienia mas śniegu wskutek złego stanu dachu –limit 

50 000 zł, 

1.7. koszty poszukiwania awarii, limit 20 000 zł, 

1.8. graffiti, limit 5 000 zł 

1.9. wandalizmu (dewastacja), limit 20 000 zł,  

1.10. zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku powyższych 

zdarzeń, 

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte pozostają również szkody powstałe wskutek:  

2.1. gaśniczej, wyburzania, odgruzowania i innych czynności ratowniczych, 

porządkowych prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych 

zakresem ubezpieczenia,  

2.2. zanieczyszczenia lub skażenia spowodowane zdarzeniami objętymi zakresem 

ubezpieczenia, 

2.3. uderzenia pojazdu za które uważa się każde uszkodzenie lub zniszczenie 

ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku bezpośredniego (drogowego lub 

szynowego, maszyny samobieżnej itp,  

2.4. szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew 

wskutek zalegania śniegu,  

2.5. ryzyka katastrofy budowlanej - pod pojęciem katastrofy budowlanej należy 

rozumieć szkodę powstałą w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, 
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gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu 

prawa budowlanego – limit 1 000 000,00 zł,  

2.6. szkody spowodowane przez linie napowietrzne, słupy budynki i budowle nie 

będące własnością ubezpieczającego, jak i drzewa znajdujące się na terenie 

zakładu polegające na ich przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu,     

2.7. uszkodzenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia – limit 5 000,00 zł, 

2.8. szkody powstałe podczas przewożenia, przenoszenia czy transportu wewnątrz 

zakładowego. Transport wewnątrzzakładowy obejmuje teren i budynki w miejscu 

ubezpieczenia, tj. ul.  Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica. Limit odpowiedzialności 

na jedno i wszystkie zdarzenia: 50 000 zł, 

2.9. szkody w lampach elektronowych,  

2.10. szkody w zamontowanych w budynkach liniach światłowodowych,  kablowych, 

telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-

rozdzielczymi; w liniach naziemnych, podziemnych i ich wyposażeniu, jeżeli 

zaspakajają potrzeby Ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności bez 

względu na fakt czy są własnością Ubezpieczonego i czy są zlokalizowane na 

terenie / w budynku Ubezpieczonego, 

2.11. inne ryzyka nie wyłączone przez ogólne warunki ubezpieczenia. 

 

10. Przedmiot ubezpieczenia: 

Ochroną ubezpieczeniową od wszystkich ryzyk zostaną objęte środki trwałe, w tym sprzęt 

elektroniczny (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i 

technicznego/faktycznego zużycia) będące własnością lub użyczone / dzierżawione / 

użytkowane na podstawie innej umowy o podobnym charakterze przez Ubezpieczającego, 

elementy zewnętrzne budynków, mienie niskocenne, w tym elektronika, szyby i przedmioty 

szklane od stłuczenia,  

 

Przedmiot ubezpieczenia 
System 

ubezpieczenia 
Typ wartości 

Suma 

ubezpieczenia 

Budynki  i budowle  

 ( wykaz wg operatora 

szacunkowego) 

Sumy stałe  

Wartość rzeczywista  

wg operatora 

szacunkowego  z 

23.02.2012 31 628 763 

Środki trwałe  Sumy stałe  
Wartość księgowa 

brutto 15 670 750,17 

Środki trwałe Sumy stałe  Wartość księgowa 3 721 591,56 
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(użyczone/dzierżawione 

/inne) 

brutto 

Mienie niskocenne (własne) 
Pierwsze 

ryzyko 
Księgowa brutto 

100 000 

Szkło i przedmioty szklane 

od stłuczenia 

Pierwsze 

ryzyko 
Odtworzeniowa  

5 000 

 

10. Udział Zamawiającego w odszkodowaniu: 

10.1. Franszyza redukcyjna – 500 zł,  

10.2. Franszyza integralna – 1 000 zł  

10.3. Udział własny - brak 

10. Klauzule bezwzględnie obowiązujące – bez możliwości wprowadzenia zmian w treści: 

10.1. Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą 

klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 

umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela 

nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub 

rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę 

umyślną, zaniechanie lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę Dyrektora 

Szpitala, jego zastępców; 

 

10.2. Klauzula automatycznego pokrycia - Z zachowaniem pozostałych, nie 

zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 

innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 

a) nowo nabyte środki trwałe (własne, najmowane / użyczone/dzierżawione/inne 

podobne) 

b) wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, 

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka 

ich posiadania na Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa 

odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie 

ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych środków 

trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. 

fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochrona 

ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, 

rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 
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1. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w 

terminie do 25 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. 

2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie 

ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 

20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych zadeklarowanych w 

dniu zawarcia umowy ubezpieczenia  

3. W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie 

zmniejszeniu m.in. wskutek likwidacji, zbycia, zezłomowania  bądź obniżenia 

wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadzie 

pro rata temporis bez potrącenia kosztów manipulacyjnych. 

4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia 

przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach 

określonych w polisie oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia. Analogiczne 

zasady obowiązują, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma ubezpieczenia 

nowo nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit. 

5. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 

następuje w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu 

ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę: ¾ przyjętej stawki rocznej w 

umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w pierwszym półroczu i ¼ 

przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w 

drugim półroczu.  

10.3. Klauzula odkupienia urządzeń - Z zachowaniem pozostałych niezmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 

postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody 

obejmującej maszynę, urządzenie lub wyposażenie, którego nie można odkupić ze 

względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie ustalone będzie do 

wysokości ceny maszyn, urządzenia, wyposażenia o najbardziej zbliżonych 

parametrach technicznych i wydajności. W żadnym wypadku odszkodowanie nie 

przekroczy sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie ubezpieczenia dla danego 

środka trwałego. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja.  

10.4. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie - z zachowaniem 

pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że w 

przypadku gdy Ubezpieczający / Ubezpieczony  zrezygnuje z zakupu, naprawy czy 

odtworzenia mienia po szkodzie, Zakład Ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie na 

takich zasadach jakby odtworzenie mienia nastąpiło tzn. mienie zostało 

naprawione, odbudowane lub zakupione. 
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10.5. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji – ochrona ubezpieczeniowa mienia 

nie wygasa w czasie wyłączenia z eksploatacji w okresie do 6 miesięcy od 

momentu przejścia odpowiedzialności na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

10.6. Klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia - Z zachowaniem pozostałych, nie 

zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym 

określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: środki trwałe, mienie niskocenne  są ubezpieczone i objęte 

ochroną ubezpieczeniową według wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia i na 

zasadach (w tym dotyczących ustalenia wysokości szkody i wypłaty 

odszkodowania) obowiązujących dla danego rodzaju wartości zadeklarowanej do 

ubezpieczenia, bez względu na wiek, stopień umorzenia, amortyzacji i zużycia 

technicznego. Odszkodowania będą wypłacane bez potrąceń wynikających z 

umorzenia, amortyzacji bądź wieku czy stopnia zużycia.  

10.7. Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody - w przypadku 

ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości księgowej brutto  

nie będzie miała zastosowania zasada proporcji i z tym związane 

niedoubezpieczenie. Ma ona zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy suma 

ubezpieczenia określona  w umowie ubezpieczenia według wartości księgowej 

brutto w odniesieniu do środków trwałych jest niższa od wartości przedmiotu 

ubezpieczenia wynikającej z faktycznych zapisów w księgach rachunkowych 

ubezpieczającego na dzień szkody (niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego 

odszkodowania ulega zmniejszeniu w takiej proporcji, w jakiej suma 

ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości określonej w 

księgach rachunkowych na dzień szkody.  

10.8. Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego - Ochrona 

ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje 

elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu 

elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, 

nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp. do 

pełnej sumy ubezpieczenia danego środka trwałego w tym mienia niskocennego.  

Poza włączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / 

lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, 

b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez 

zewnętrzny warsztat naprawczy, 

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach 

elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, 

itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami 

eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami), 
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d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, 

amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,     

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i 

odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., 

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio 

poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania 

eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów 

lub konserwacji,  

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych. 

10.9. Klauzula szkód wodociągowych –  ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także 

szkody w przewodach lub urządzeniach (wewnętrznych i zewnętrznych): 

wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych 

urządzeniach technologicznych, w tym szkody wynikające z zamarznięcia lub 

pęknięcia, pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów, cofnięcia się 

ścieków z kanalizacji, niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się 

wody, innych cieczy, gazów lub pary  do pełnej sumy ubezpieczenia danego 

mienia.  

10.10.  Klauzula opadów śniegu - ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wynikłe z 

opadów śniegu. Za szkody, o których mowa w zdaniu poprzednim uważa się 

również zniszczenia lub uszkodzenia budowli, budynku lub elementów opierzenia, 

orynnowania dachu na skutek ciężaru śniegu, lodu, zalania, topnienia mas śniegu 

lub szkody powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu powstałego podczas 

zamarzania/ rozmarzania wody. Zakresem ochrony objęte jest również zawalenie 

się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie 

ubezpieczone, do wysokości sumy ubezpieczenia danego składnika majątku. 

10.11. Klauzula dewastacji/wandalizmu - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 

postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje 

ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za 

które uważa się rozmyślne / nierozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 

ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona 

ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych 

przez okres dłuższy niż 30 dni.  

Limit odpowiedzialności: 20 000,00.zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia, z podlimitem: 5 000,00 zł  dla szkód powstałych wskutek 

pomalowania (w tym graffiti).  
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10.12. Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna - Ubezpieczyciel 

pokrywa, do pełnej sumy ubezpieczenia danego środka trwałego w tym mienia 

niskocennego, szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku 

pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się 

pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, 

powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek 

indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym  

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego 

wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami 

atmosferycznymi. 

2. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod 

warunkiem, że mienie zostało zabezpieczone przez zainstalowanie zabezpieczeń 

przeciwprzepięciowych wymaganych przez producenta sprzętu lub wymaganych 

na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.  

3. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we 

wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, 

odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, 

lampach; 

10.13. Klauzula szkód mechanicznych - z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków 

ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od 

szkód mechanicznych spowodowanych : 

a) działaniem człowieka, 

b) wadami produkcyjnymi, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi. 

Za szkody spowodowane: 

a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego 

błędu w obsłudze, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, oraz umyślnego 

uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 

b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w 

projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek 

fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na 

stanowisku pracy, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody 

eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny 

przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub 

implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, 
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zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 

a) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na 

swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

b) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 

c) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 

d) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 

warsztat naprawczy, 

e) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem 

ubezpieczenia, 

f) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 

g) w postaci utraty zysku  

h) będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności 

normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,  

i) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych 

przeglądów konserwacyjnych i remontów,  

Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno zdarzenie i 300 000,00 zł na 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit nie dotyczy szkód, które 

zgodnie z OWU nie są limitowane 

Ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł  

 Klauzula uszkodzenie elementu maszyny – jeżeli zakup lub wytworzenie 

uszkodzonego elementu ubezpieczonej maszyny lub urządzenia  

jest niemożliwe, albo jego koszt przewyższałby 75 % sumy ubezpieczenia maszyny 

lub urządzenia, Ubezpieczyciel pokryje koszty zakupu lub wytworzenia całego 

podzespołu lub maszyny. 

10.14. Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie – 

Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i 

udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego wynikłe z 

zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, powstałe w związku z 

uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/ demontażu 

części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. 

Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu 

nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są 

niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. 

Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności 

w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 500.000,00 zł w okresie 

ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z 
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usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją W przypadku 

niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane tytułem zwrotu kosztów 

wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak 

odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia 

mienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli 

stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy 

ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia  

10.15. Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji- Ubezpieczyciel 

pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty 

odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, 

dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje 

wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z 

włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia 

nośników, na których dokumentacja była zawarta. Powyższe koszty objęte są 

ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości 

szkody, jednak nie więcej niż 100.000,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona 

ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w 

stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w 

podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.  

10.16. Klauzula wartości przezornych / kwot niepokrytych - w sytuacji, kiedy wystąpi 

niedoubezpieczenie w jakimkolwiek ubezpieczonym składniku majątku, ustalony 

w ramach klauzuli  roczny limit 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 

00/100),  podwyższy sumę ubezpieczenia danego składnika/ składników majątku 

do ich prawidłowej wartości. 

10.17. Klauzula Leeway`a – w przypadku  wystąpienia szkody wyłączona zostaje zasada 

proporcji gdy wartość ubezpieczonego mienia zgłoszonego do ustalenia sumy 

ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego 

mienia. 

10.18. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą - 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 1.000.000,00 zł. Ochrona 

ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w 

stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w 

podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. W przypadku niedoubezpieczenia 

mienia, świadczenie wypłacane tytułem zwrotu kosztów wymienionych w 
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niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. 

proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.  

10.19. Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach 

nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego. 

Ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy 

w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz 

koszty frachtu ekspresowego (z wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) 

poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za którą ubezpieczyciel 

przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. W 

przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane tytułem zwrotu 

kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku 

jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia 

mienia.  Limit odpowiedzialności:  20 % wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż 

100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

10.20. Klauzula kosztów ewakuacji   

Ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów 

terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów 

oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w 

rozumieniu ww. Klauzuli. 

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

 - transportem pacjentów,  

 - transportem sprzętu medycznego,  

 - magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie 

koniecznym dla  czynności ewakuacyjnych,  

 - dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,  

 - pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do 

jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu 

jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.  

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja 

przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej 

oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

wynosi 100 000,00 zł  

10.21. 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 
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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:  

500 000,00zł 

Franszyza redukcyjna: 1 000 zł  

10.22. Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych,  montażowych i instalacyjnych  - 

z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody 

(bezpośrednie i pośrednie) powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu 

ubezpieczenia: 

1. robót ziemnych, 

2. prac remontowo-konserwacyjnych, montażowych, naprawczych, modernizacyjnych 

oraz robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które zgodnie z 

prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę. Pod warunkiem, że nie 

wiążą się  z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz roboty 

budowlano–montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego 

Ubezpieczonego  w obiektach oddanych do użytkowania/ eksploatacji.  

Ochrona dla mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy oraz mienia 

będącego przedmiotem robót  do 500 000,00 zł na jedno wszystkie zdarzenia w okresie 

rozliczeniowym 

10.23. Klauzula przewłaszczenia mienia.  W przypadku przewłaszczenia na 

zabezpieczenie składników majątkowych Ubezpieczonego „na bank lub inną 

instytucję finansową”, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest 

kontynuowana na dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się 

inaczej.  

10.24. Klauzula rozliczenia składki - wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej 

umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane 

będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie 

zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia.  
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10.25. Klauzula warunków i taryf - ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, 

uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności 

w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki 

ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu dokonywania 

zmiany. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków 

uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego.  

10.26. Klauzula czasu ochrony - okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia 

mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem 

postanowień klauzuli prolongacyjnej.  

10.27. Klauzula prolongaty zapłaty składki - ustala się, że brak wpłaty przez 

Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w 

umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani 

zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do 

odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty 

składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć 

Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 20 dniowy, termin do 

zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym 

terminie, ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem 

natychmiastowym. Prolongata może zostać złożona tylko raz do wyznaczonego 

terminu płatności.  

10.28. Klauzula przelewu bankowego - za datę prawidłowego opłacenia składki 

ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia 

przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w 

terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca 

do wykonania operacji ilość środków płatniczych.  

10.29. Klauzula płatności rat - w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie 

jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie 

wymagalnych na dzień wypłaty odszkodowania lub żądania zapłaty pozostałych 

rat;  

10.30. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie - Ustala się, że w razie 

niedotrzymania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z winy umyślnej lub 

rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zajściu 

zdarzenia losowego w wyznaczonym terminie, zapisane w umowie ubezpieczenia 

lub OWU skutki nie zawiadomienia, mają zastosowania tylko i wyłącznie w 

sytuacji, kiedy nie zawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie 

odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub ustalenie wysokości odszkodowania.  

10.31. Klauzula sądu polubownego - spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej 

umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu 
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polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd 

powszechny siedziby Ubezpieczającego.   

10.32. Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia - limit 

odpowiedzialności 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100- „Z 

zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

ustala się, że  zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka 

stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego 

lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie 

budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.  

Ubezpieczenie nie obejmuje: 

- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, 

- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi 

itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, 

- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, 

- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym 

zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 

- szyb w pojazdach i środkach transportowych. 

Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 

- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. 

10.33. Klauzula ekspertów – jeżeli w wyniku badania zasadności roszczenia 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/Poszkodowanego Ubezpieczyciel wydał 

decyzję odmowną, natomiast Ubezpieczający/Ubezpieczony/Poszkodowany 

podtrzymuje zasadność roszczenia, wówczas Ubezpieczający/Ubezpieczony 

/Poszkodowany i  Ubezpieczyciel podejmują następujące działania: 

- Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/Poszkodowanego powoła na 

swój koszt eksperta (lub ekspertów) w zakresie w jakim 

Ubezpieczający/Ubezpieczony/Poszkodowany kwestionuje stanowisko Ubezpieczyciela. 

Ekspert zostanie wskazany przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego/Poszkodowanego 

spośród osób niezwiązanych ze stronami stosunku ubezpieczenia lub z poszkodowanym, 

dających rękojmię sporządzenia bezstronnej i rzetelnej ekspertyzy. Limit odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści  tysięcy złotych 00/100) na 

jedno i wszystkie zdarzenia.  



         Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                        
UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY                                                                    

© PWS KONSTANTA S.A. 

 

Strona 20 

 
 

 

 

 
DZIAŁ II 

 

 

I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU 

WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, będące 

następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem 

zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub 

zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony 

ubezpieczeniowej.  

2. Zakres ubezpieczenia: 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą  

(Dz. U. 2011 nr 293 poz. 1729) 

1. Suma gwarancyjna: 

Równowartość w złotych kwoty 100 000 euro na jedno zdarzenie i 500 000 euro na 

wszystkie zdarzenia. 

4. Do umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą ma zastosowanie: 

4.1. Klauzula czasu ochrony - okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo 

opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień 

klauzuli prolongacyjnej.  

4.2. Klauzula prolongaty zapłaty składki - Niniejsza klauzula dopuszcza prolongatę zapłaty 

składki ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni – bez obciążania 

Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę – pod warunkiem złożenia 

pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego przed upływem terminu płatności 

składki ubezpieczeniowej lub raty składki. Prolongata może zostać złożona tylko raz 

do wyznaczonego terminu płatności  

4.3. Klauzula przelewu bankowego -  Za datę prawidłowego opłacenia składki 

ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu 

bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej 

realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków 

płatniczych  
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DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNEJ 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i 

kontraktowa Ubezpieczonego za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone 

osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością 

pozamedyczną, nie będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo 

niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.  

1.2. Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona 

ubezpieczeniowa w odniesieniu do szkód majątkowych obejmuje straty, które 

poszkodowany poniósł (damnum emergens) oraz korzyści, które mógłby 

osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans). W odniesieniu do 

szkód na osobie ochroną objęty jest również obowiązek zapłaty 

zadośćuczynienia.  

1.3. Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są roszczenia dotyczące szkód 

powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby 

poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed upływem 

terminu przedawnienia.  

1.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane rażącym 

niedbalstwem ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. 

2. Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska. 

3. Suma gwarancyjna: 50 000 zł na jedno zdarzenie oraz 50 000 zł na wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

4. Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi szkody:  

1.1. wyrządzone w skutek przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażeń (w tym HIV, 

WZW – żółtaczka, gronkowiec oraz inne zgodne z ustawą z dnia  

5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi – tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 947 z późn. zm.), 

1.2. powstałe na skutek zatrucia drogą pokarmową oraz zakażeń (w tym gronkowiec), 

związane z przygotowywaniem, podawaniem posiłków w tym związane z 

zarażeniem salmonellą, czerwonką i innymi zakażeniami pokarmowymi,  

1.3. powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego / ubezpieczonego funkcji o 

charakterze administracyjnym, organizacyjnym w tym w szczególności 

związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia (jedynie w zakresie OC 

deliktowe),  

1.4. powstałe w ruchomościach oraz nieruchomościach, z których ubezpieczający / 

ubezpieczony korzystał na podstawie umów cywilnoprawnych, a w szczególności 

umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, przechowania, leasingu, użyczenia, 

trwałego zarządu, 
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1.5. szkody wyrządzone  przez podwykonawców osobom trzecim z prawem do 

regresu, 

1.6. powstałe wskutek szkód wodno-kanalizacyjnych, urządzeń grzewczych, 

centralnego ogrzewania  – odpowiedzialność cywilna za następstwa awarii, 

działania oraz eksploatacji w/w urządzeń,  

1.7. będące następstwem wypadków przy pracy i wyrządzonych pracownikom 

ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez nich pracy na rzecz 

Zamawiającego, niezależnie od podstawy zatrudnienia (OC pracodawcy) oraz 

innym osobom tj. w szczególności: wolontariuszom, praktykantom oraz 

studentom.   

1.8. w mieniu przechowywanym (pacjentów) – limit odpowiedzialności 50 000,00 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  

1.9. wyrządzone osobom, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność oraz 

osobom bliskim osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w 

przypadku kiedy staną się pacjentami podmiotu leczniczego,   

1.10. powstałe  z tytułu wynajmu bądź na podstawie innych umów o podobnym 

charakterze  pomieszczeń i urządzeń innym podmiotom,  

1.11. wyrządzone najemcom, 

1.12. włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach stanowiących przedmiot 

obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności 

wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego, 

1.13. włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w 

pieczy, pod dozorem lub kontrolą,  

1.14. powstałych w pojazdach mechanicznych stanowiących własność osób 

zatrudnionych z podlimitem odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia - z wyłączeniem utraty 

pojazdu i jego wyposażenia. 

5. Stawki i składka ubezpieczeniowa: 

Stawki ubezpieczeniowe zostaną zastosowane do powyższych sum gwarancyjnych wraz 

z podlimitami i będą niezmienne przez cały okres ubezpieczenia. 

6. Franszyzy i udziały własne: 

6.1. Franszyza redukcyjna: 500 zł   

6.2. Franszyza integralna – brak 

6.3. Udział własny - brak 

7. Ponadto do umów ubezpieczenia OC będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: 

7.1. Klauzula wypowiedzenia umowy - odstąpienie od umowy ubezpieczenia z 

powodu braku opłaty składki lub raty w terminie jej płatności jest możliwe pod 

warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do 

zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia 
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poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego 

ubezpieczającego  

7.2. Klauzula prolongaty zapłaty składki - Niniejsza klauzula dopuszcza prolongatę 

zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni – bez 

obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę – pod 

warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego przed upływem 

terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki. Prolongata może 

zostać złożona tylko raz do wyznaczonego terminu płatności  

10.34. Klauzula przelewu bankowego -  Za datę prawidłowego opłacenia składki 

ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia 

przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w 

terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna 

ilość środków płatniczych  

10.35. Klauzula czasu ochrony - okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia 

mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem 

postanowień klauzuli prolongacyjnej.  

 

 
KLAUZULE FAKULTATYWNE DLA UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH 

RYZYK 
 

 

Klauzula kosztów ewakuacji   

Ustala się, że pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na 

podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 

ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w 

wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli.  

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :  

-transportem pacjentów,  

- transportem sprzętu medycznego,  

- magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla 

 czynności ewakuacyjnych,  

- dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,  

- pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej 

doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego 

pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.  

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja 

przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz 

odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. 



         Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                        
UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY                                                                    

© PWS KONSTANTA S.A. 

 

Strona 24 

 
 

 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

zostaje podwyższony o  50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100). 

Klauzula wartości przezornych / kwot niepokrytych - w sytuacji, kiedy wystąpi 

niedoubezpieczenie w jakimkolwiek ubezpieczonym składniku majątku i  ustalony w ramach 

klauzuli  roczny limit 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) będzie 

niewystarczający, to zostanie on podwyższony o kolejne 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy 

złotych 00/100) i tym samym podwyższy sumę ubezpieczenia danego składnika/ składników 

majątku do ich prawidłowej wartości. 

 

 

 


