
 
 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1   
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

Sygnatura sprawy: ZP/6/2015 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po zmianie 

Teks ujednolicony z dnia 08.12.2015  

 

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 prowadzone przez 

Zamawiającego na podstawie Ustawy Pzp z uwzględnieniem niniejszej SIWZ, w celu dokonania 

wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostanie zawarta Umowa (umowa ubezpieczenia);  

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 w niniejszym Postępowaniu i zatwierdzona 

przez kierownika Zamawiającego; 

5. Umowa (umowa ubezpieczenia) – zamówienie publiczne, przez które należy rozumieć Umowę 

(umowę ubezpieczenia) odpłatną, zawartą na piśmie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, po 

zakończeniu niniejszego Postępowania; 

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; 

10. Ubezpieczający – Zamawiający, który zawarł z Ubezpieczycielem Umowę; 

11. Ubezpieczony – Zamawiający, z zastrzeżeniem, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk 

także wszystkie podmioty posiadające interes prawny do przedmiotu ubezpieczenia objętego 

ochroną ubezpieczeniową. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. UBEZPIECZAJĄCY / UBEZPIECZONY 

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: + 48 71 312 09 20 

Faks: + 48 71 312 14 98 

Godziny urzędowania: 7.30 – 15.05.  

 

 

mailto:przetargi@szpital-trzebnica.pl


 

2. PRZEBIEG UBEZPIECZENIA  

Przebieg ubezpieczenia znajduje się w Załączniku nr  8 do SIWZ. 

3. OKRES OCHRONY 

Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy:  

od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

 

4. TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI SKŁADKI  

4.1. Składka ubezpieczeniowa za Umowy ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk   będzie płatna w czterech ratach. Termin płatności 

składki za Umowy ubezpieczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, przypada 

zgodnie z harmonogramem: 

I   rata – płatna do dnia 30 stycznia 2016 r. 
   II  rata – płatna do dnia 25 kwietnia 2016 r. 
   III rata – płatna do dnia 25 lipca 2016 r. 

IV rata – płatna do dnia 25 września 2016 r. 
 

4.2. Warunki płatności składki ubezpieczeniowej za Umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

ogólnej, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: przelew na rachunek bankowy 

Ubezpieczyciela wskazany w Umowie.  

 

5. ZAŁOŻENIA WSPÓLNE  DLA UMOWY 

 

5.1. Wszelkie postanowienia Umowy (umowy ubezpieczenia), będą interpretowane z 

uwzględnieniem specyfiki działalności Ubezpieczającego / Ubezpieczonego. 

5.2. Ubezpieczyciel wystawi odrębne dokumenty ubezpieczenia (polisy lub certyfikaty) dla 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wykonującego działalność 

leczniczą, dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej, 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 

5.3. 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. 

5.4. O ile w treści SIWZ ani w żadnym załączniku do SIWZ, Ubezpieczający nie wskazał 

limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela, oznacza to, iż ustanowienie jakichkolwiek 

limitów przez Ubezpieczyciela jest niedopuszczalne.  

5.5. Wprowadzenie okresów karencji przez Ubezpieczyciela jest niedopuszczalne. 

5.6. 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.  

 

6. DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW (UBEZPIECZYCIELI) 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ WSPÓLNIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

(konsorcjum, pool koasekuracyjny): 

 



 
 

 

6.1. Lider konsorcjum zwany dalej „Koasekuratorem Prowadzącym” reprezentuje interesy 

Ubezpieczycieli zwanych Koasekuratorami wobec Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego w przedmiocie zawarcia i obsługi Umowy, w tym likwidacji szkód, 

cesji bankowych itp. 

6.2. Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje Ubezpieczycieli, w tym w 

szczególności o uznaniu lub odmowie uznania roszczenia, ze skutkiem dla 

pozostałych Koasekuratorów. 

6.3. 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. 

6.4. Płatność składki ubezpieczeniowej będzie dokonywana Koasekuratorowi 

Prowadzącemu ze skutkiem wobec pozostałych Koasekuratorów. 

6.5. Dla celów Umowy , gdziekolwiek w Umowie 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. 

6.6. Koasekuratorzy, zgodnie z art. 141 Ustawy Pzp, ponoszą odpowiedzialność solidarną. 

 

7. WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI OBOWIĄZKÓW Z UMOWY: 

7.1. 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. 

7.2. Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana w przypadkach opisanych w KC 

oraz gdy: 

7.3. 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, 

7.4. 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, 

7.5. 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, 

7.6. Odstąpienie bądź wypowiedzenie Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7.7. Do Umowy będą miały zastosowanie ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia 

wskazane w ofercie Ubezpieczyciela.  

7.8. Postanowienia Umowy i SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi 

w Ogólnych lub Szczególnych Warunkach Ubezpieczeń.  

7.9. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi 

z powyższych postanowień zastosowanie znajdą te, które są korzystniejsze dla 

Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, lub poszkodowanego.   

7.10. W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanowienia są 

korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, 

Ubezpieczający, Ubezpieczony lub poszkodowany jest uprawniony do dokonania 

wyboru pomiędzy treścią Ogólnych/ Szczególnych Warunków Ubezpieczenia,  

mających zastosowanie do Umowy lub postanowienia Umowy. 



7.11. 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  oraz postanowienia Umowy  w pozostałej części, które nie są z nimi 

sprzeczne. 

 

II. 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.  

1. Zakres ubezpieczenia: 

Warunki ubezpieczenia zgodnie z Rozporządzeniem 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) 

2. Suma gwarancyjna: 

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

zdarzenia. 

3. Następujące dodatkowe klauzule brokerskie mają zastosowanie do umowy  ubezpieczenia mienia 

od wszystkich ryzyk: 

Klauzula nr 34 Klauzula czasu ochrony 

Klauzula nr 35 Klauzula prolongaty zapłaty składki 

Klauzula nr 36 Klauzula przelewu bankowego 

Klauzula nr 37 Klauzula Płatności rat 

 

 
III. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

CYWILNEJ OGÓLNEJ 
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa 

Ubezpieczonego oraz zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej  za szkody na 

osobie i w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem, w tym 

parkingiem i drogami dojazdowymi i prowadzoną działalnością. 

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. Za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju 

zdrowia w przypadku szkody na osobie oraz utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy 

w przypadku szkody rzeczowej.  

1.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem 

ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. 

2. Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska, dla podróży służbowych: UE. 

 

3. Suma gwarancyjna: 1 500 000 PLN na jeden wypadek oraz 1 500 000 PLN na wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia. 

 

4. Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi szkody: 

4.1. powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt), 

4.2. wyrządzone w skutek przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażeń szpitalnych (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.), 

4.3. powstałe na skutek zatrucia drogą pokarmową związane z przygotowywaniem, 

podawaniem posiłków w tym związane z zarażeniem salmonellą, czerwonką i innymi 

zakażeniami pokarmowymi, 

4.4. powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego / ubezpieczonego funkcji o 

charakterze administracyjnym, organizacyjnym w tym w szczególności związanych z 

zarządzaniem jednostką służby zdrowia, 

4.5. powstałe w ruchomościach (w tym w sprzęcie elektronicznym)  oraz nieruchomościach, z 

których ubezpieczający / ubezpieczony korzystał na podstawie umów cywilnoprawnych, a 

w szczególności umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, przechowania, leasingu, 

użyczenia, trwałego zarządu,  

4.6. wyrządzone  przez podwykonawców osobom trzecim z prawem do regresu, 

4.7. wyrządzone przez Zamawiającego podwykonawcy, 

4.8. wyrządzone osobom trzecim oraz pracownikom w czasie wykonywania prac 

remontowych, konserwatorskich, modernizacyjnych, 

4.9. powstałe wskutek eksploatacji, działania, awarii, nieszczelności urządzeń/sieci 

grzewczych, kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych, w tym cofnięcie się cieczy z 

systemów kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych zarówno w budynku jak i na 

zewnątrz, 

4.10. wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowi rejestracji, 

4.11. szkody na osobie i rzeczowe będące następstwem wypadków przy pracy i wyrządzone 

pracownikom ubezpieczonego w związku z wykonywaniem przez nich pracy na rzecz 

Zamawiającego bądź za które Szpital ponosi odpowiedzialność niezależnie czy są 

opłacane składki wypadkowe. Definicja pracownika znajduje się w Klauzuli definicji 

pracownika.  

4.12. w mieniu przechowywanym (pacjentów) – limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie ubezpieczenia 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 

00/100), 

4.12.1. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez 

pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

4.12.2. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w 

osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna 

– przyjmująca rzeczy na przechowanie. 



4.12.3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na 

przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy 

otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. 

4.12.4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez 

podmiot leczniczy depozytu. 

4.13. wyrządzone osobom, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność oraz osobom 

bliskim osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w przypadku kiedy staną 

się pacjentami podmiotu leczniczego, 

4.14. wyrządzone innym podmiotom, którym Zamawiający wynajmuje bądź na podstawie 

innych umów o podobnym charakterze  udostępnia / oddaje pomieszczenia i urządzeni 

do korzystania, 

4.15. szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, 

pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez 

Ubezpieczonego, 

4.16. szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą, 

4.17. powstałych w pojazdach mechanicznych stanowiących własność osób zatrudnionych z 

limitem odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia - z 

wyłączeniem utraty pojazdu i jego wyposażenia: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych 00/100), 

5. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wynikającą z naruszenia praw pacjenta w 

rozumieniu ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (t.j. 

Dz. U 2012 poz. 159 ze zm). Zamawiający nie miał szkód z tytułu naruszenia praw pacjenta 

w rozumieniu ustawy z dnia 06.11.2008r. o Prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (tj. 

Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późń. zm.)Franszyzy i udziały własne: 

1.1. Franszyza redukcyjna: 500 zł 

1.2. Franszyza integralna – brak 

1.3. Udział własny - brak 

6. Następujące dodatkowe klauzule brokerskie mają zastosowanie do umowy  

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: 

Klauzula nr 1 Klauzula reprezentantów  

Klauzula nr 2 Klauzula definicji pracownika  

Klauzula nr 34 Klauzula czasu ochrony 

Klauzula nr 35 Klauzula prolongaty zapłaty składki 

Klauzula nr 36 Klauzula przelewu bankowego 

Klauzula nr 37 Klauzula płatności rat 

 

 
 

IV. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu 

będące następstwem zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle i 

nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego wskutek działania jednego lub kilku 

ryzyk / zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Ubezpieczyciel nie może zwolnić się od 

odpowiedzialności w przypadku wystąpienia kilku ryzyk/zdarzeń i gdy jedno ryzyko/zdarzenie jest 

objęte ochroną a drugie nie zostało objęte ochroną. Zakres ubezpieczenia powinien zawierać 

między innymi  następujące ryzyka: 

  

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

bieżąca, zalanie, podniesienie się poziomu wód gruntowych, podtopienia, deszcz 



 
 

 

nawalny, silny wiatr, huragan (prędkość wiatru nie mniej niż 11 m/s,), grad, eksplozje 

wszystkich rodzajów, implozje, upadek pojazdu powietrznego, huk ponaddźwiękowy, 

trzęsienie ziemi, osunięcie się ziemi również wskutek działalności człowieka, 

1.2. uderzenie pojazdu (w tym wolnobieżnego, itp.) za które uważa się każde uszkodzenie lub 

zniszczenie ubezpieczonego  mienia, również przez pojazdy kierowane przez 

Ubezpieczającego lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, niezależnie kto jest 

posiadaczem, 

1.3. mróz, pękanie mrozowe - uszkodzenia spowodowane mrozem, polegające na pęknięciu, 

zamarznięciu wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń technologicznych, zbiorników, 

spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów, 

1.4. szkody wodociągowe na warunkach Klauzuli szkód wodociągowych, 

1.5. opady śniegu na warunkach Klauzuli opadów śniegu,  

1.6. szkody wskutek szadzi katastrofalnej (zwiększone obciążenie przewodów linii 

napowietrznych ciężarem osadzonego na nich szronu, śniegu lub lodu przekraczającego 

wielkość obciążeń określonych dla przewodów w warunkach występowania szadzi 

katastrofalnej), 

1.7. zalanie w wyniku topnienia mas śniegu, opadów deszczu, itp.   

1.8. zalanie w wyniku topnienia mas śniegu, opadów deszczu, itp. wskutek złego stanu dachu  

- limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia  

100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 

1.9. szkody spowodowane awarią urządzeń technologicznych, awarią urządzeń chłodniczych, 

przerwą w dostawie energii elektrycznej, 

1.10. upadek, przewrócenie się, opadnięcie, oderwanie się drzew, obiektów budowlanych, 

masztów, słupów, linii napowietrznych,  itp.  własnych i obcych na ubezpieczone mienie, 

również wskutek zalegania śniegu, 

1.11. przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, pośrednie / bezpośrednie 

uderzenie pioruna  

1.12. koszty poszukiwania awarii, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie w 

okresie ubezpieczenia 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 

1.13. graffiti, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia  

5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), 

1.14. wandalizmu (dewastacja) bez względu czy działanie ma związek z ryzykiem kradzieży / 

kradzieży z włamaniem, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie 

ubezpieczenia 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), 

1.15. pokrycie kosztów zabezpieczeń p/kradzieżowych, limit odpowiedzialności na jedno i 

wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych 00/100),  

1.16. kradzież zwykła z wyjątkiem gotówki i wartości pieniężnych, limit odpowiedzialności na 

jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 10 000 PLN (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych 00/100). Ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które 

rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, pod warunkiem, że 

Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję - bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu 

wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

a) braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi, 

b) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 

1.17. kradzież z włamaniem (usiłowana lub dokonana), 

1.18. rabunek (usiłowany lub dokonany). 

 

2. Ochroną ubezpieczeniową objęte pozostają również szkody powstałe wskutek:  

2.1. ryzyka katastrofy budowlanej - pod pojęciem katastrofy budowlanej należy rozumieć szkodę 

powstałą w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu 



budowlanego lub jego części, itp. w rozumieniu prawa budowlanego Ustalony limit 

odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku gdy doszło do katastrofy budowlanej w 

wyniku innych ryzyk objętych ochroną do pełnej sumy ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności na 

jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 1000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych 

00/100),  

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w obiektach: 

- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru  budowlanego, 

- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 

- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem. 

2.2. zanieczyszczenie lub skażenie spowodowane zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, 

2.3. uszkodzenia szyb i przedmiotów szklanych na warunkach Klauzuli ubezpieczenia szyb i innych 

przedmiotów szklanych, 

2.4. 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. Ochroną objęte są szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, 

utracie przewożonego mienia w wyniku np. upadku, uderzenia czy wypadku środka transportu 

oraz mienia uszkodzonego lub zniszczonego przez przewożone, przenoszone czy transportowane 

mienie. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000 

PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 

2.5. szkody w lampach elektronowych, Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia: 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 

2.6. 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, 

2.7. szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie środków obrotowych, tj. leków, 

środków opatrunkowych, krwi, itp. w związku z awarią urządzeń chłodniczych oraz koszty ich 

utylizacji. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 

100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),  

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich 

skurczenia / wysuszenia bez związku z awarią urządzeń chłodniczych,  wad 

wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsuci, 

b) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia 

szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie, 

c) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do 

spożycia. 

2.8. szkody wyrządzone po spożyciu, pod wpływem alkoholu, substancji psychotropowych lub środków 

zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii z prawem regresu do 

sprawcy, 

2.9. inne ryzyka nie wyłączone przez ogólne warunki ubezpieczenia, 

2.10. ochrona obejmuje również szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym spowodowane 

przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, nawet jeśli system ten nie został 

wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i 

wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić 

niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. 

 

3. Przedmiot ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową od ryzyk wskazanych w pkt. 1. i w pkt. 2. 

zostaną objęte środki trwałe i mienie niskocenne, w tym: 

3.1. 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 (w tym drzwi szklane),   

3.2. urządzenia, instalacje w sieciach elektrycznych, (elektroenergetycznych) lub elektronicznych, 

innych technologicznych  znajdujących się na terenie Szpitala, w podziemnej infrastrukturze 

zasilającej, 

3.3.  mienie ruchome znajdujące się na zewnątrz budynków wraz z ich umocowaniem / osprzętem 

oraz parkingi, drogi, podjazdy, chodniki, ogrodzenia, bramy, 

3.4. mienie składowane bezpośrednio na podłodze również wskutek zalania, 

3.5. obiekty budowlane, które na dzień oddania do użytkowania spełniały normy w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane, mimo że ich konstrukcja nie odpowiada obowiązującym normom na dzień 

wystąpienia szkody. 

 
 

Tabela nr 1 Przedmiot ubezpieczenia  

Przedmiot ubezpieczenia 
System 

ubezpieczenia 

Typ wartości  Suma 

ubezpieczenia 

Grupa 1 KŚT* Sumy stałe  KB 39.127.276,29 

Grupa 2 KŚT* Sumy stałe KB 4.161.656,79 

Grupa 3 KŚT Sumy stałe KB     342.745,90 

Grupa 4 KŚT  Sumy stałe KB     137.220,43 

Grupa 5 KŚT Sumy stałe KB     109.125,01 

Grupa 6 KŚT Sumy stałe  KB  2.112.460,79 

Grupa 7 KŚT Sumy stałe KB         3.890,00 

Grupa 8 KŚT Sumy stałe KB 13.113.924,67 

Rzeczy ruchome (użyczone/dzierżawione /inne)  

środki trwałe użyczone** 
Sumy stałe  

KB 
749.064,74 

Mienie niskocenne (własne/dzierżawione, itp.)** Sumy stałe  
KB 2.414.847,49 

579.700,08 

Środki obrotowe (w tym krew, leki, szczepionki, 

materiały medyczne, wyroby medyczne) 
Pierwsze ryzyko 

wg cen 

zakupu 

100 000 

 

Mienie pracownicze Pierwsze ryzyko 
RZ 20 000 

 

Szkło i przedmioty szklane od stłuczenia Pierwsze ryzyko 
O 5 000 

  

Razem 62 976 912,19 

KB – księgowa brutto, O – odtworzeniowa, RZ – rzeczywista, ** w przypadku mienia poza ewidencją, z którego 

Ubezpieczający / ubezpieczony korzysta na podstawie umowy dzierżawy, użyczenia, itp. obowiązuje wartość 

mienia z umowy  

*obiekty budowlane wraz z infrastrukturą są własnością Powiatu Trzebnickiego 

Dane wg zestawień z działu Inwentaryzacji na dzień 08.10.2015 roku. 

„Suma ubezpieczenia obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą (które są własnością Powiatu 

Trzebnickiego) obejmuje również nakłady adaptacyjne poczynione przez Szpital celem dobudowy i 

wyposażenia SOR.” 

UWAGA:  Szpital posiada trzy źródła zasilające: 

1. stacja transformatorów na terenie Szpitala– dwie linie  

2. akumulatory podtrzymujące napięcie do wszystkich UPS i wybranych urządzeń  

3. agregat prądotwórczy 

 

Tabela nr 2 limity dla ryzyk kradzieży z włamaniem i rabunku w systemie pierwszego ryzyka z 

konsumpcją sumy ubezpieczenia;  

Przedmiot ubezpieczenia Wartość  Limit w PLN  

Maszyny, urządzenia i wyposażenie (środki trwałe, mienie niskocenne, KB 500 000  



obiekty małej architektury) – własne/dzierżawione, itp. 

Środki obrotowe (w tym krew, leki, szczepionki, materiały medyczne, 

wyroby medyczne) 

wg cen zakupu  
30 000 

Kradzież zwykła KB 10 000 

Razem 540 000 

 

4. Miejsce ubezpieczenia: 

Wszystkie lokalizacje na terenie Polski, w których znajduje się mienie stanowiące własność / 

będące w użytkowaniu przez Ubezpieczającego. Ochrona nie obejmuje szkód w czasie transportu 

oraz prac ładunkowych. Ubezpieczający ma obowiązek zgłosić nową lokalizację w terminie do 60 

dni od dnia zmiany miejsca użytkowania / składowania / itp. mienia. 

 

5. Udział Zamawiającego w odszkodowaniu: 

5.1. Franszyza redukcyjna – 500 PLN 

5.2. Franszyza integralna – 1 000 PLN  

5.3. Udział własny – brak 

 

6. Postanowienia dodatkowe: 

6.1. Wprowadza się brak konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia od wszystkich 

ryzyk  z wyłączeniem limitów odpowiedzialności na pierwsze ryzyko. 

6.2. W przypadku braku limitu 

6.3.  odpowiedzialności należy rozumieć, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest do pełnej sumy 

ubezpieczenia.  

6.4. Mienie ruchome/nieruchome dzierżawione, użyczone, użytkowane itp. nie będzie traktowane jako 

mienie osób trzecich.  

6.5. Klauzule brokerskie znajdują się w Załączniku nr 1 do OPZ – Klauzule brokerskie. 

 

7. Klauzule brokerskie: 

Następujące dodatkowe klauzule brokerskie mają zastosowanie do umowy  ubezpieczenia mienia od 

wszystkich ryzyk: 

Klauzula nr 1 Klauzula reprezentantów  

Klauzula nr 2 Klauzula definicji pracownika  

Klauzula nr 3 Klauzula zniesienia regresu  

Klauzula nr 4 Klauzula automatycznego pokrycia 

Klauzula nr 5 Klauzula odbudowy / odkupienia  mienia 

Klauzula nr 6 Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie 

Klauzula nr 7  Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji  

Klauzula nr 8 Klauzula mienia od daty  dostawy do daty włączenia do eksploatacji 

Klauzula nr 9 Klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencję 

Klauzula nr 10 Klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia 

Klauzula nr 11 Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody 

Klauzula nr 12 Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego 

Klauzula nr 13 Klauzula szkód wodociągowych 

Klauzula nr 14 Klauzula opadów śniegu 

Klauzula nr 15 Klauzula dewastacji/wandalizmu 

Klauzula nr 16 Klauzula przepięciowa 

Klauzula nr 17 Klauzula szkód mechanicznych 

Klauzula nr 18 Klauzula uszkodzenie elementu maszyny 

Klauzula nr 19 Klauzula czasu naprawy 

Klauzula nr 20 Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 

Klauzula nr 21 Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji 

Klauzula nr 22 Klauzula wartości przezornych / kwot niepokrytych 

Klauzula nr 23 Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą/ograniczenia rozmiarów szkody 



 
 

 

Klauzula nr 24 Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, 

nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego 

Klauzula nr 25 Klauzula kosztów dodatkowych 

Klauzula nr 26 Klauzula kosztów ewakuacji 

Klauzula nr 27 Klauzula wysokości kosztów 

Klauzula nr 28 Klauzula wysokości kosztów – robocizna własna 

Klauzula nr 29 Klauzula stanów nadzwyczajnych 

Klauzula nr 30 Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych 

Klauzula nr 31 Klauzula przewłaszczenia mienia 

Klauzula nr 32 Klauzula rozliczenia składki 

Klauzula nr 33 Klauzula warunków i taryf 

Klauzula nr 34 Klauzula czasu ochrony 

Klauzula nr 35 Klauzula prolongaty zapłaty składki 

Klauzula nr 36 Klauzula przelewu bankowego 

Klauzula nr 37 Klauzula płatności rat 

Klauzula nr 38 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

Klauzula nr 39 Klauzula terminu zgłaszania szkody 

Klauzula nr 40 Klauzula samolikwidacji 

Klauzula nr 41 Klauzula okoliczności 

Klauzula nr 42 Klauzula sądu polubownego 

Klauzula nr 43 Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych 

Klauzula nr 44 Klauzula uznania 

Klauzula nr 45 Klauzula ekspertów 

Klauzula nr 46 Klauzula rzeczoznawców 

Klauzula nr 47 Klauzula kosztów dostosowania się do zaleceń organów państwowych 

Klauzula nr 48 Klauzula odtworzenia limitów sumy ubezpieczenia podlegających wyczerpaniu 

Klauzula nr 49 Klauzula Leeway`a 

 

8. Klauzule brokerskie fakultatywne dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: 

Klauzula nr 52 Klauzula kosztów ewakuacji  

Klauzula nr 53 Klauzula wartości przezornych / kwot niepokrytych  

 


