
 

 
 

 

 
         

 Załącznik nr 1 do załącznika nr 3 do SIWZ – wzór Umowy 

Sygnatura sprawy: ZP/21/2016 

 

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 2016 r., poz. 380 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 2015 r., poz. 2164); 

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; 

 

 

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 

Numer księgi rejestrowej:  00000000 1084 

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.  
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2. PRZEBIEG UBEZPIECZENIA  

Przebieg ubezpieczenia znajduje się w Załączniku nr  9 do SIWZ__POUFNE. 

3. OKRES OCHRONY 

Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy:  

od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017.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 w związku z prowadzoną 

działalnością i posiadanym/użytkowanym mieniem, będzie płatna w czterech 

równych ratach dla 12 miesięcznego okresu ochrony. Termin płatności składki 

za Umowy ubezpieczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, przypada zgodnie z 

harmonogramem: 

 

I   rata – płatna do dnia 30 stycznia 2017 r. 
   II  rata – płatna do dnia 25 kwietnia 2017 r. 
   III rata – płatna do dnia 25 lipca 2017 r. 

IV rata – płatna do dnia 25 października  2017 r. 
 

 
4.2. Warunki płatności składki ubezpieczeniowej za Umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą, dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 

związku z prowadzoną działalnością i posiadanym/użytkowanym mieniem: 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 w związku z 

prowadzoną działalnością i posiadanym/użytkowanym mieniem. 

5.3. Strony ustaliły, że w ubezpieczeniach, o których mowa w pkt. 5.2. sumy gwarancyjne i  

limity dotyczą 12 miesięcznego okresu ochrony. 

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 lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Ubezpieczający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia  wiadomości o tych 

okolicznościach, 

7.4. Ubezpieczający może rozwiązać Umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z 

następujących okoliczności:  

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e; 

2) Ubezpieczyciel w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 24 ust. 1; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchyliło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Ubezpieczający udzielił 

zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

7.5. 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, 

7.6. 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, 

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

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

7.8. Do Umowy będą miały zastosowanie ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia 

wskazane w ofercie Ubezpieczyciela.  
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7.9. Postanowienia Umowy i SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi 

w Ogólnych / Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia. 

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

z powyższych postanowień zastosowanie znajdą te, które są korzystniejsze dla 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.   

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

korzystniejsze dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, Ubezpieczający/ Ubezpieczony 

jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią Ogólnych/ Szczególnych 

Warunków Ubezpieczenia,  mających zastosowanie do Umowy lub postanowienia 

Umowy. 

7.12. W przypadku, gdy jedynie część treści danego postanowienia jest korzystniejsza dla 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 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. CZEŚĆ I 

II/1 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: 

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) 

3. Suma gwarancyjna: 

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

zdarzenia. 

4. Postanowienia dodatkowe: 

Następujące dodatkowe klauzule brokerskie mają zastosowanie do umowy  obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 

Klauzula nr 52 Klauzula czasu ochrony 

Klauzula nr 53 Klauzula prolongaty zapłaty składki 

Klauzula nr 54 Klauzula przelewu bankowego 

Klauzula nr 49 Klauzula zakazu potrącania 

Klauzula nr 59 Klauzula uznania 

Klauzula nr 62 Klauzula funduszu prewencyjnego  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Klauzula nr 52 

Klauzula czasu ochrony 

Strony uzgodniły: okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub 

jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prolongacyjnej.  

Klauzula nr 53 

Klauzula prolongaty zapłaty składki 

Strony uzgodniły: 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.  

 

Klauzula nr 54 

Klauzula przelewu bankowego 

Strony uzgodniły: 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.  

Klauzula nr 49 

Klauzula zakazu potrącania 

Strony uzgodniły: w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do 

potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych, ani też Ubezpieczyciel nie wezwie 

Ubezpieczającego do opłacenia kolejnych rat składki w terminach innych, niż określone w umowie 

ubezpieczenia 

Klauzula nr 59 

Klauzula uznania 

Strony uzgodniły: Zakład ubezpieczeń uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu 

były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka.  

 

Klauzula nr 62 

Klauzula Funduszu prewencyjnego  

Strony uzgodniły: Ubezpieczyciel ustanawia na cele poprawy bezpieczeństwa prowadzenia 

działalności przez Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy fundusz prewencyjny w wysokości nie 

mniejszej niż 120 000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)  Środki z funduszu 

prewencyjnego mogą być wykorzystane przez Ubezpieczonego po uprzednim ustaleniu z 

Ubezpieczycielem sposobu wykorzystania w/w środków.  

 

 

III/1 DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I 

POSIADANYM/UŻYTKOWANYM MIENIEM  
1. Przedmiot  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, pracownikom Ubezpieczającego / 



 

6 

 

ubezpieczonego w związku z posiadanym/użytkowanym  mieniem, w tym parkingami i 

drogami dojazdowymi, placem zabaw i prowadzoną działalnością. 

1.2. 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 i pracownikom Ubezpieczonego nawet 

jeśli szkoda powstała w związku z mieniem, które nie zostało objęte ochroną 

ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego. 

1.3. Przedmiotem  ubezpieczenia jest wszelka (główna jak i poboczna/pomocnicza) 

działalność Ubezpieczającego / Ubezpieczonego z wyłączeniem działalności polegającej 

na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

1.4. Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona 

ubezpieczeniowa w odniesieniu do szkód majątkowych obejmuje straty (tj. utratę, 

zniszczenie, uszkodzenie rzeczy), które poszkodowany poniósł (damnum emergens) oraz 

korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans).  

1.5. Szkoda na osobie oznacza uszczerbek majątkowy lub niemajątkowy powstały wskutek 

śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia. W odniesieniu do szkód na osobie ochroną 

objęty jest również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez 

poszkodowanego oraz najbliższych członków rodziny poszkodowanego.  Za szkodę 

osobową uznaje się również uszczerbek w postaci utraconych korzyści, które  

poszkodowany poniósł (damnum emergens), oraz korzyści, które mógłby osiągnąć  

gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans).  

1.6. W zakresie szkód na osobie i w mieniu ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno 

szkodę pierwotną (śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój oraz zniszczenie, uszkodzenie, 

utratę rzeczy oraz jej następstwa. 

1.7. Przez tzw. szkodę seryjną rozumie się, że wszystkie szkody spowodowane przez 

wypadki ubezpieczeniowe wynikłe z tej samej przyczyny będą traktowane jako jedna 

szkoda. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę seryjną, jeżeli pierwszy z 

wypadków (ubezpieczeniowych) powodujących szkodę jako szkoda seryjna miał miejsce 

w okresie ubezpieczenia. Franszyza będzie potrącana tylko raz. 

1.8. 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.  

Trigger czasowy – loss occurance  

1.9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem 

ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność, w tym pracowników. 

1.10. Po wypłacie świadczenia z limitu głównego, tylko suma gwarancyjna z limitu głównego 

ulega zmniejszeniu o wartość wypłaconego  świadczenia. 

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), w tym przez 

produkt inny niż zamówiony, 

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, również w związku z przygotowywaniem, 

podawaniem posiłków również takich, które są dostarczane przez firmę zewnętrzną, 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 umowy  najmu, dzierżawy, 

użytkowania,  leasingu, użyczenia, trwałego zarządu lub innej podobnej formy 

korzystania z cudzej rzeczy,  

4.6. wyrządzone  przez podwykonawców i dalszych podwykonawców  z prawem do regresu, 

4.7. wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego podwykonawcy/wcom, 

4.8. wyrządzone osobom trzecim oraz pracownikom w czasie wykonywania prac 

remontowych, konserwatorskich, modernizacyjnych, drobnych prac budowlanych, 

4.9. powstałe w następstwie eksploatacji, działania, awarii, nieszczelności urządzeń/sieci 

technologicznych w tym grzewczych, kanalizacyjnych, wodociągowych, cieplnych, w tym 

cofnięcie się cieczy (wody, ścieków)  z systemów/urządzeń kanalizacyjnych (publicznych, 

własnych), wodociągowych, grzewczych zarówno w budynku jak i na zewnątrz, 

4.10. szkody w podziemnej infrastrukturze, w tym podziemnych instalacjach lub urządzeniach, 

4.11. wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowi rejestracji, przez pojazdy 

wolnobieżne, 

4.12. OC pracodawcy - szkody na osobie i rzeczowa wyrządzone pracownikom 

ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy, 

4.13. szkody poniesione przez pracowników podczas spotkań /imprez firmowych, 

integracyjnych, konferencyjnych i innych, 

4.14. kary umowne do zapłacenia, których zobowiązany jest poszkodowany szkodą rzeczową 

lub osobową są objęte ochroną ubezpieczeniową o ile są następstwem uszkodzenia, 

zniszczenia, utraty  rzeczy,  śmierci, rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała, 

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

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

00/100), 

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

pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

4.14.2. 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. 

4.14.3. 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. 

 

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

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

się pacjentami / odwiedzającymi podmiot leczniczy bądź pracownikami 

Ubezpieczającego, 

4.17. wyrządzone innym podmiotom / osobom fizycznym, którym Zamawiający wynajmuje bądź 

na podstawie innych umów o podobnym charakterze  udostępnia / oddaje pomieszczenia 

i urządzeni do korzystania, 

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

pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, w tym czynności sterylizacji, 

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

4.20. powstałych w pojazdach mechanicznych pracowników Ubezpieczającego stanowiących 

własność pracowników Ubezpieczającego bądź  używanych przez pracowników 

Ubezpieczającego na podstawie np. umowy leasingu lub w pojazdach użytkowanych 

przez pracowników Ubezpieczającego a które są własnością / współwłasnością osób 

bliskich z limitem odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia - z wyłączeniem utraty pojazdu i jego wyposażenia: 50 000 PLN (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
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5. Franszyzy i udziały własne: 

Franszyza redukcyjna: 500 zł 

Franszyza integralna – brak 

Udział własny – brak 

 

6. Następujące dodatkowe klauzule brokerskie mają zastosowanie do umowy   

dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością i posiadanym/użytkowanym mieniem: 

Klauzula nr 1 Klauzula reprezentantów  

Klauzula nr 2 Klauzula definicji pracownika  

Klauzula nr 3 Klauzula zniesienia regresu 

Klauzula nr 52 Klauzula czasu ochrony 

Klauzula nr 53 Klauzula prolongaty zapłaty składki 

Klauzula nr 54 Klauzula przelewu bankowego 

Klauzula nr 49 Klauzula zakazu potrącenia 

Klauzula nr 59 Klauzula uznania 

 

Klauzula nr 1 

Klauzula reprezentantów  

strony uzgodniły:  

1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyrządził 

szkodę umyślnie. W przypadku wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa 

Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego odszkodowanie należy się, a Ubezpieczyciel nie może 

powoływać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania. 

2. Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne 

zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody. 

3. Za zachowanie umyślne Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działanie lub zaniechanie 

Dyrektora Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. 

 

Klauzula nr 2 

Klauzula definicji pracownika  

Strony uzgodniły: przez pracownika należy rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną na umowę o pracę, 

powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a także osobę fizyczną zatrudnioną 

na podstawie kontraktu menedżerskiego, na podstawie umowy cywilnoprawnej, rezydenci oraz osoby 

za które Szpital ponosi odpowiedzialność w szczególności praktykanci, stażyści, wolontariusze lub 

inne osoby wykonujące prace zlecone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

(samozatrudnienie). 

 

Klauzula nr 3 

Klauzula zniesienia regresu 

Strony uzgodniły: nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko pracownikom, którego 

definicja znajduje się w Klauzurze definicji pracownika. Wyłączenie prawa regresu nie ma 

zastosowania w sytuacji gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.  

 

Klauzula nr 52 

Klauzula czasu ochrony 

Strony uzgodniły: okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub 

jej raty w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prolongacyjnej.  

Klauzula nr 53 

Klauzula prolongaty zapłaty składki 



 

 
 

 

Strony uzgodniły: 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.  

 

Klauzula nr 54 

Klauzula przelewu bankowego 

Strony uzgodniły: 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.  

Klauzula nr 49 

Klauzula zakazu potrącenia 

Strony uzgodniły: w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do 

potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych, ani też Ubezpieczyciel nie wezwie 

Ubezpieczającego do opłacenia kolejnych rat składki w terminach innych, niż określone w umowie 

ubezpieczenia 

Klauzula nr 59 

Klauzula uznania 

Strony uzgodniły: Zakład ubezpieczeń uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu 

były wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka.  

 

 

7. Postanowienia dodatkowe 

7.1. W przypadku braku odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynikającej z ogólnych /  szczególnych 

warunków ubezpieczenia za szkody powstałe wskutek bezpośredniego  lub pośredniego działania 

wyrobów tytoniowych -  przez działanie wyrobów tytoniowych należy rozumieć  toksyczne 

oddziaływanie wyrobów tytoniowych na organizm ludzki; w przypadku np. pożaru, przeniesienia ognia 

w związku z bezpośrednim lub pośrednim działaniem wyrobów tytoniowych Ubezpieczyciel nie może 

uchylić się od odpowiedzialności. 

7.2. Ubezpieczyciel będzie równocześnie zobowiązany w granicach sumy ubezpieczenia do : 

7.2.1. zwrotu, uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia, niezbędnych kosztów, mających 

na celu zapobieżenie zwiększaniu się szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były 

celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; 

7.2.2. pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców / ekspertów powołanych za zgodą 

Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i  rozmiaru szkody a powołanych na 

wniosek Ubezpieczającego/ubezpieczonego; 

7.2.3. koszty obrony interesów prawnych strony przeciwnej o ile Ubezpieczający/Ubezpieczony na 

mocy prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązany jest do ich pokrycia; 

7.2.4. pokrycia kosztów sądowej obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami 

odszkodowawczymi - koszty obrony w postępowaniu karnym, niezależnie od etapu 

postępowania; w ramach kosztów obrony są  m. im. koszty wynagrodzenia adwokata, opinii 

biegłych/ekspertów/rzeczoznawców, koszty zastępstwa procesowego oraz  inne uzasadnione 

wydatki Ubezpieczającego/ubezpieczonego; 

7.2.5. pokrycie kosztów postępowań sądowych, w tym cywilnych, karnych, koszty postępowania 

pojednawczego lub mediacji, tzn.  koszty opłat administracyjnych, należności dla świadków, 

biegłych sądowych, koszty postępowania egzekucyjnego, inne uzasadnione wydatki 

Ubezpieczającego/ubezpieczonego.   
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7.3. Koszty o których mowa w ust. 7.2. będą zwracane / pokryte niezależnie od podstawy prawnej 

roszczenia.  

 

8. Klauzule brokerskie fakultatywne dla Części I dobrowolnego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i 
posiadanym/użytkowanym mieniem: 
Klauzula nr 63 Klauzula wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego   
Klauzula nr 64 Klauzula terminu zapłaty składki  
 

Klauzula nr 63 
Klauzula wypowiedzenia Umowy przez Ubezpieczającego 

Strony uzgodniły: Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy określony przepisami wskaźnik pokrycia 
marginesu wypłacalności Ubezpieczyciela będzie niższy niż 100% lub gdy określony przepisami 
wskaźnik pokrycia aktywami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ujęciu brutto będzie niższy 
niż 100%. 
 

Klauzula nr 64 
Klauzula terminu zapłaty składki 

Strony uzgodniły: Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty 
składki do sześćdziesięciu dni, bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za 
zwłokę, pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do 
Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki. 
 

 


