SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- którego wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 206 tys. euro –
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
/ jednolity tekst Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm /

oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest:
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
w Wieruszowie

Znak sprawy: 3/2009

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nazywana jest dalej SIWZ lub Specyfikacją.

Wieruszów: 26.06.2009r.

SIWZ

I.

nr sprawy:PCM-ZP/1U/2008

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy, ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
REGON: 100540800, NIP: 9970128656
e-mail: zp@pcm-nzoz-wieruszow.pl
1. Niniejsze postępowanie przetargowe prowadzi - Dział Zamówień Publicznych
2. Zamawiający świadczy usługi diagnostyczne, zabiegowe i lecznicze zarówno pacjentom hospitalizowanym jak
i leczonym ambulatoryjnie. Prowadzi własną kuchnię i pralnię.
Doradca ubezpieczeniowy:
PWS Konstana S.A. , 43-300 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 32
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy udziale PWS Konstanta S.A. na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i będzie
wykonywana za jego pośrednictwem.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającą wyraŜoną
w złotych równowartość kwoty 206 tys. euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
przepisów Ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163
z późn. zm / oraz zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zakwalifikowane zostało do usług i prowadzone jest
z zachowaniem formy pisemnej.
Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie „ Ustawa” bez bliŜszego określenia, o jaką Ustawę chodzi,
dotyczy ono Ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm /.
Zamawiający prosi o uwaŜne prześledzenie treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składanych ofert jest własnym ryzykiem Wykonawcy i będzie skutkować wykluczeniem
Wykonawcy lub odrzuceniem jego oferty.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Wieruszowie zwanego dalej Zamawiającym.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące 2 zadania:
Zadanie 1:
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów,
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i wandalizmu,
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
4. Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej,
Zadanie 2:
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 zawiera załącznik nr 4 , a dla zadania 2 załącznik nr 5 do
niniejszej SIWZ.
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2. Główny przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV):
66 51 00 00 – 8 Usługi ubezpieczeniowe
66 51 50 00 – 3 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66 51 51 00 – 4 Usługi ubezpieczenia od ognia
66 51 54 00 – 7 Usługi ubezpieczenia od skutków Ŝywiołów
66 51 60 00 – 0 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
3. Składki ubezpieczeniowe obwiązywać będą przez cały okres trwania umowy tj. Polis/y Ubezpieczeniowej i nie będą
rewaloryzowane wskaźnikiem wzrostu cen od towarów i usług ogłoszonym przez GUS.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych odrębnie dla zadania 1 i zadania 2.
Natomiast w obrębie zadania 1 nie dopuszcza się dzielenia zadania na części.
6. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 prawa
zamówień publicznych.
Zamówienie uzupełniające dotyczy:
– dla zadania 1- ubezpieczenia mienia, które nie zostało ubezpieczone oraz nowo zakupionego mienia , które nie
zostanie ubezpieczone w ramach klauzuli automatycznego pokrycia, lub zwiększenia sumy gwarancyjnej w OC
- dla zadania 2 – uzupełnienie lub podniesienie sumy gwarancyjnej,
IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia
a) okres realizacji zamówienia dla zadania 1 i 2 wynosi 24 miesiące: od 01.09.2009 r. do 31.08.2011r.
b) dla zadania 1 polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na roczne okres ubezpieczenia:
- w pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01-09-2009 do 31-08-2010
- w drugim okresie ubezpieczenia: od 01-09-2010 do 31-08-2011
c) dla zadania 2 polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na roczne okres ubezpieczenia:
- w pierwszym okresie ubezpieczenia: od 01-09-2009 do 31-08-2010
- w drugim okresie ubezpieczenia: od 01-09-2010 do 31-08-2011
2. Składki za roczne okres ubezpieczenia płatne będą w 4 ratach:
W pierwszym okresie ubezpieczenia
- 1 rata do dnia 30 września 2009
- 2 rata do dnia 30 listopada 2009
- 3 rata do dnia 28 lutego 2010
- 4 rata do dnia 31 maja 2010
W drugim okresie ubezpieczenia
- 1 rata do dnia 30 września 2010
- 2 rata do dnia 30 listopada 2010
- 3 rata do dnia 28 lutego 2011
- 4 rata do dnia 31 maja 2011

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSÓBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Zamawiający wymaga
udokumentowania, Ŝe Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z
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wymogami określonymi w ustawie o działalności ubezpieczeniowej z dn. 22 maja 2003r. / Dz. U. z 2003r. nr
124.poz.1151 z późn. zm. /.
1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia.
1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy
Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa
w rodz. VI ust. 1 pkt. od 1.1 do 1.4 SIWZ.
2. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuję formułę „ spełnia – nie spełnia„
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI ust. 1 niniejszej
SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iŜ Wykonawca spełnia wszystkie
wymagane warunki. Nie spełnienie chociaŜby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, zgodnie z art. 24, ust. 1 pkt 1-10 oraz ust. 2 pkt 1-4
ustawy PZP. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
4.Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku określonym w art.. 89 ust. 1 z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP.

VI. INFORMACJE O DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty
i oświadczenia, tj.:

1.1. Oryginał lub kserokopia zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,
zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003r. z późn. zm. ( Dz.U.
z 2003r., Nr 124, poz. 151 z późn. zm.) w zakresie toŜsamym ze wskazanym przedmiotem zamówienia lub, gdy
zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, Ŝe
Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do
reprezentowania wykonawcy, Ŝe prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne
posiadanie przez niego zezwolenia - wraz z przytoczeniem podstawy prawnej - na podjęcie działalności gospodarczej w
zakresie działalności wymaganej przez Zamawiającego,
1.2. Oryginała lub kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej ( potwierdzające, Ŝe profil działalności Wykonawcy odpowiada przedmiotowi
zamówienia) oraz wskazujące osoby upowaŜnione do wykonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3 Oryginał lub kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na
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raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
1.4 Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz
oświadczenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - Załącznik nr 1do SIWZ.
2. Dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt. od 1.1 do 1.3 SIWZ naleŜy złoŜyć w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej – za zgodność z oryginałem – przez Wykonawcę! Poświadczenie „za zgodność z oryginałem”
kopii dokumentu przez Wykonawcę ma być opatrzone imienną pieczątką i własnoręcznym podpisem osoby
upowaŜnionej. Oświadczenie określone w pt. 1.4, naleŜy złoŜyć w formie oryginału.
3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdz. VI SIWZ ust. 1:
1) pkt. 1.1 do pkt., 1.3 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ( dokument wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu ( dokument wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert)
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie ( dokument wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
4. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów , o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / tzw. konsorcjum / ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty naleŜy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału.
Pełnomocnictwo powinno zawierać m. in: datę udzielenia pełnomocnictwa, komu zostało udzielone i w jakim zakresie,
jakie podmioty wchodzą w skład ”konsorcjum”. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem „liderem” upowaŜnionym do występowania w imieniu pozostałych konsorcjantów.
6. W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy
załączają dokumenty wymagane w rozdz. VI SIWZ ust. 1 pkt. od 1.1 do 1.4 osobno dla kaŜdego Wykonawcy.
7. Członkiem konsorcjum, które zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia nie moŜe być podmiot, który podlega
wykluczeniu. Zamawiający nie dopuści, aby zamówienie publiczne realizowane było przez Wykonawców działających
wspólnie, których choćby jeden podlegał wykluczeniu na podst.. art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
8. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę z udziałem Podwykonawców Zamawiający Ŝąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom,
a takŜe podania nazw ( firm) proponowanych Podwykonawców.
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9. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez
Wykonawcę.
10. Zamawiający będzie wymagał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej
prawdziwości.
VII. INFOROMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
Adres: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy, ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
Nr faxu: 062 / 78-45-502, tel. fax. 062 / 78-45-509
Email: zp@pcm-nzoz-wieruszow.pl
2. Wszelkie dokumenty, oświadczenia dotyczące niniejszego postępowania przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub
drogą elektroniczną będą uwaŜane za złoŜone w terminie, jeŜeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem
terminu do ich składania i zostaną niezwłocznie potwierdzone pisemnie.
3. Do kontaktów z Wykonawcami upowaŜniona jest: Pani Barbara Sawicka, tel. 062/ 78-45-509
w godz. urzędowania: 8.00- 15.00
4. Zamawiający udostępnia niniejszą SIWZ na stronie internetowej : od dnia 29.06.2009r. do dnia upływu terminu
składania ofert, ale na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaŜe ją odpłatnie w terminie 5 dni. śądana opłata w kwocie
20 zł + 22% VAT za SIWZ pokrywać będzie jedynie koszty druku oraz przekazania.

VIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA.
1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
a Zamawiający zobowiązany będzie niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie niniejszej
specyfikacji wpłynie do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
2. Treść wszystkich zapytań i udzielonych odpowiedzi, Zamawiający przekaŜe / bez ujawniania źródła zapytania /
wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ. Ponadto Zamawiający zamieści treść pytań i udzielonych odpowiedzi
na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniona.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. Ponadto Zamawiający zamieści modyfikację na stronie internetowej na której
SIWZ jest udostępniona.
4. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuŜy termin składania
ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ.
5. Zamawiający nie przewiduje zebranie z Wykonawcami wyjaśniającego treść niniejszej SIWZ.
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IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę składa się pod rygorem niewaŜności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraŜa zgody na złoŜenie oferty
w postaci elektronicznej. Ofertę naleŜy sporządzić na formularzach zgodnych, co do treści z formularzami stanowiącymi
załączniki do SIWZ. Ofertę naleŜy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść złoŜonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
2. Dla uzyskania waŜności oferta musi zawierać:
a/ wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy formularz zgodny co do treści z formularzem „OFERTA PRZETARGOWA – zadanie 1” stanowiący zał. nr 2
i / lub „OFERTA PRZETARGOWA – zadanie 2” stanowiący zał. nr 3 do SIWZ. Wykonawca składa formularz ofertowy
odrębnie dla kaŜdego zadania. Oznacza to, Ŝe jeŜeli składa ofertę na obydwa zadania, to wypełnia osobno dwa
formularze, a jeŜeli składa ofertę tylko na jedno zadanie, składa formularz ofertowy dla wybranego zadania.
b/ wypełniony, podpisany i opieczętowany (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy formularz zgodny co do treści z formularzem „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAzadanie 1” stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, oraz „SPECYFIKACJĄ CENOWĄ” stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ,
i/lub „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- zadanie 2” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. JeŜeli wykonawca składa
ofertę tylko na jedno zadanie to składa tylko w/w dokumenty dla wybranego zadania.
c/ dokumenty i oświadczenia wymagane w rozdz.. VI ust. 1 pkt 1.1 – 1.4 SIWZ, z uwzględnieniem pozostałych zapisów
rozdziału VI.
d/ pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika
z innych dokumentów złoŜonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopię potwierdzona
notarialnie ,
e/ w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - stosowne pełnomocnictwo dla
pełnomocnika Wykonawców,
f/ ogólne warunki ubezpieczenia zgodnie z rozdziałem III ust.1 – odpowiednio dla ubezpieczeń dotyczących zadania na
które jest składana oferta.
3. Zamawiający dopuszcza opracowanie załączników do oferty przez Wykonawców pod warunkiem, Ŝe będą one
identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy, Wykonawca wprowadzi
jakiekolwiek zmiany do oferty przetargowej lub załączników bez zgody Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę jako
niezgodną ze SIWZ.
Wszelkie poprawki w treści oferty i załączników, równieŜ przy uŜyciu korektora lub zmiany winny być datowane
i parafowane własnoręcznie przez osobę/ osoby podpisującą / podpisujące ofertę.
4. Oferta i wszystkie załączniki, winny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym
atramentem. Dokument sporządzony w języku obcym musi być złoŜony wraz z jego tłumaczeniem na język polski
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poświadczonej przez Wykonawcę.
5. KaŜdy Wykonawca, moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada
lub partycypuje w więcej niŜ jednej ofercie spowoduje, Ŝe wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy
zostaną odrzucone.
6. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być opieczętowane pieczątką firmową i pieczątka imienną przez osobę/ y
uprawnioną/ e do reprezentowania Wykonawcy. Ofertę wraz z załącznikami, podpisuje osoba/ osoby – uprawniona /e do
reprezentowania Wykonawcę i zaciągania w jego imieniu zobowiązań zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami
ustawowymi. JeŜeli oferta lub załączniki zostaną podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, do oferty naleŜy dołączyć
właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.
7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były wpięte na trwale do teczek, zbindowane lub spięte we właściwej
kolejności w sposób zapobiegający de kompletacji oferty.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. W przypadku uniewaŜnienia
postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego Wykonawcom, którzy złoŜyli
oferty niepodlegające odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
9. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeŜeli Wykonawca nie
później niŜ w terminie składania ofert zastrzeŜe, Ŝe nie mogą one być udostępniane. Dokumenty, zawierające informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, naleŜy umieścić
w zamkniętej kopercie, opisanej: „ Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”.
W przeciwnym razie Zamawiający przyjmie, iŜ wszystkie informacje podane w ofercie moŜna ujawnić zgodnie z art. 96
ust. 3 Ustawy. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy tj. informacji
dotyczących oceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wypełniając formularz zgodny, co do
treści z formularzem „ OFERTA PRZETARGOWA- zadanie 1„ stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i/lub „ OFERTA
PRZETARGOWA- zadanie 2„ stanowiącym załącznik nr 3 jak równieŜ wypełniając wszelkie inne wymagane w rozdz. X
SIWZ ust. 1 litera a, b, c, d, formularze / dokumenty, nakazujące podać dane Wykonawcy ( np. nazwę, adres) naleŜy
wpisać dane pełnomocnika „ lidera” upowaŜnionego do występowania w imieniu pozostałych konsorcjantów.

XI. FORMA SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami naleŜy przesłać lub złoŜyć osobiście w zaklejonej, nienaruszonej kopercie
/ opakowaniu / oznakowanej w następujący sposób:
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy., ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
PRZETARG NIEOGRANICZONY
( nr sprawy: 3/2009)
Zadanie 1: kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Zadanie 2: ubezpieczenie OC członków organów spółki
Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy, ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
NIE OTWIERAĆ przed terminem: 13.07.2009r. godz. 11:10
Uwaga!: Koperta powinna być oznaczona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, by umoŜliwić zwrot nie otwartej
oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie!
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JeŜeli Wykonawca składa ofertę tylko na jedno zadanie, to na kopercie wpisuje jedynie zadanie na które składa
ofertę.
2. JeŜeli oferta zostanie złoŜona w inny niŜ wyŜej opisany sposób, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za
przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. Zamawiający nie wyraŜa zgody na złoŜenie oferty w postaci
elektronicznej. JeŜeli ulegnie zmianie termin składania ofert to w tym przypadku naleŜy równieŜ zmienić datę składania
ofert wskazaną w ust. 1
3. Wykonawcy swoje oferty mogą takŜe przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem, Ŝe wpłyną one bezpośrednio
do sekretariatu w wymaganym terminie. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek organizacyjnych,
mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w wyznaczonym czasie i zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Prawo
zamówień publicznych zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we własnym
interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie
transportu.
5. Wykonawca na Ŝyczenie otrzyma potwierdzenie złoŜenia oferty wraz z numerem, pod którym zarejestrowano jego
ofertę.

XII. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty pod warunkiem, Ŝe
będą one złoŜone przed terminem składania ofert. Wprowadzone zmiany do oferty muszą być złoŜone na takich samych
zasadach jak składana oferta ( patrz pkt. XI SIWZ) tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem:
„ZMIANA”. śadna oferta nie moŜe być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte, przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.
2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złoŜenie pisemnego
oświadczenia ( wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Do oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do reprezentowania
firmy Wykonawcy, a tym samym do wycofania złoŜonej oferty. Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy
drogą pocztową lub zostanie wydana osobie, która będzie upowaŜniona do odbioru osobistego oferty wycofanej.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty naleŜy złoŜyć w terminie do dn. 13.07.2009r. godz. 11.00 w sekretariacie w Powiatowym Centrum Medyczne
sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy, ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów.
Uwaga: W przypadku, gdy przesyłka z ofertą wpłynie do innej komórki organizacyjnej np. Kancelarii Zamawiający nie
bierze odpowiedzialności za nie zarejestrowanie przesyłki w wymaganym terminie, co będzie skutkowało zwróceniem
nie otwartej oferty z powodu niezachowania wymaganego terminu.
2. Oferty, które zostaną złoŜone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu na wniesienie protestu.
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3. Wykonawca na Ŝyczenie otrzyma potwierdzenie złoŜenia oferty wraz z numerem, pod którym zarejestrowano jego
ofertę.
4. Do chwili otwarcia ofert, Zamawiający przechowuje złoŜone oferty w stanie nienaruszonym w swojej siedzibie.
5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.07.2009r. o godz. 11.10 w siedzibie Zamawiającego, tj.
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy, ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów – w dziale
zamówień publicznych.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Podczas otwarcia ofert Przewodnicząca Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy poda do
publicznej wiadomości: pełne nazwy i adresy wszystkich Wykonawców, ceny złoŜonych ofert.
7. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert na jego wniosek,
Zamawiający prześle informacje, o których mowa w ust. 6.
8. Komisja nie będzie prowadzić Ŝadnych negocjacji z Wykonawcami.
9. Dalsze czynności Komisji, odbędą się bez udziału Wykonawców.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania z ofertą Zamawiający moŜe
tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy
jednak niŜ 60 dni.
XV. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOB OBLICZENIA CENY.
1. W formularzu/ach zgodnym, co do treści z formularzem „ OFERTA PRZETARGOWA- zadanie 1” stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ, i/lub „OFERTA PRZETARGOWA- zadanie 2” stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ , naleŜy
podać cenę netto oraz cenę brutto w formie ryczałtu. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Ceny oblicza się z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób przedstawiony, w art. 88 Ustawy.
Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodną z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług oraz podatku akcyzowym spowoduje odrzucenie oferty.
3. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 Ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Następnie Zamawiający sprawdzi oferty
Wykonawców niewykluczonych i odrzuci oferty nie spełniające wymagań zawartych w Ustawie oraz w SIWZ Zamawiający
odrzuci ofertę, jeŜeli zajdzie przynajmniej jedna z przesłanek, o których mowa w art. 89 oraz art. 90 ust. 3 Ustawy.
4. Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonej oferty.
6. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100 %.
7. Sposób oceny ofert:
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Kryterium ceny – w ramach tego kryterium oceniana będzie cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu
OFERTA PRZETARGOWA- zadanie 1” i/lub „OFERTA PRZETARGOWA- zadanie 2” . Ocena będzie dokonywana
odrębnie dla kaŜdego zadania. Wykonawca, który przedstawi najniŜszą cenę dla wskazanego zadania w ofercie
otrzyma 100 pkt.. Inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do n/w wzoru. Ilość punktów dla oferty na wybrane
zadanie w ramach kryterium ceny będzie wyliczona wg następującego wzoru:
Cena =

najniŜsza zaoferowana cena brutto
.......................................................................... x 100
cena brutto oferty badanej

Cenę oferty dla kaŜdego zadania naleŜy podać w formie ryczałtu, a zatem cena oferty musi zawierać wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w ocenie przedmiotu zamówienia
obciąŜają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę
zamówienia.
JeŜeli złoŜona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie
z przepisani o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna ofertę z najwyŜszą ilością punktów (najniŜszą ceną brutto) i która
będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji.

XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH
Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena powinna być podana
w polskich jednostkach pienięŜnych ( złotych polskich i groszach). Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
będą równieŜ w PLN.

XVII. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem jej
wyboru, a takŜe nazwy ( firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne.
2. Zamawiający zawrze umowę ( {Polisę ) w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą.
Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem brokera: PWS Konstanta S.A..
Broker będzie uczestniczyć w procesie wykonywania umów ubezpieczenia.
3. JeŜeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich
ponownej oceny chyba, Ŝe zachodzą przesłanki do uniewaŜnienia postępowania.
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4. Postępowanie zostanie uniewaŜnione w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 1Ustawy.
5. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
-ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
- złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne.
6. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który
ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego
przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XVIII. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo
określone w Dziale VI Ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2006r. nr 164
poz. 1163 z późn. zm./, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do
Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią. Zamawiający określa, Ŝe protest moŜna wnieść
wyłącznie pisemnie.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP oraz SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne.
5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŜe zawierać Ŝądanie,
zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
6. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu
do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
7. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania
Zamawiający przekaŜe podmiotowi, który wniósł protest oraz Wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania
toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeŜeli protest dotyczyć będzie treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ,
protest zostanie zamieszczony na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

9. Szczegółowe warunki na temat postępowania protestacyjnego określono w Dziale VI Rozdział 2 Ustawy z dn.
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm./.
XX. UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
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XX. AUKCJA ELEKTORNICZNA
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.
XXI. DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
XXII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający informuje, Ŝe przewiduje zamówienia uzupełniające, o, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dn.
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm./.
Uzasadnienie: Zamówienie uzupełniające dotyczy ubezpieczenia mienia, które Zamawiający zakupił lub, w którego
posiadanie wszedł po zawarciu umowy ubezpieczenia, a które nie zostało ubezpieczone w ramach klauzuli
automatycznego pokrycia. Zamawiający moŜe równieŜ zdecydować o ubezpieczeniu mienia , które wcześniej nie zostało
zgłoszone do ubezpieczenia. W ubezpieczeniu OC zamówienie uzupełniające moŜe dotyczyć zwiększenia sumy
gwarancyjnej w zakresie podstawowym lub zwiększenie limitu.
XXIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte w oparciu o ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia oraz zapisy zawarte w
SIWZ i załącznikach. Zapisy zawarte w SIWZ i załącznikach mają pierwszeństwo przed zapisami ogólnych i
szczególnych warunków ubezpieczenia w zakresie w jakim nie ograniczają zakresu ochrony w stosunku do tych
warunków .
XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI

1. Druk - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu …..……………………....... ....…załącznik nr 1
2. Druk - Oferta przetargowa dla zadania 1 ................................................................................................załącznik nr 2
3. Druk - Oferta przetargowa dla zadania 2 ................................................................................................załącznik nr 3
4. Druk – Opis przedmiotu zamówienia – zadanie 1....................................................................................załącznik nr 4
5. Druk – Opis przedmiotu zamówienia – zadanie 2...................................................................................załącznik nr 5
6. Druk – Specyfikacja cenowa – zdanie 1 .....……………………...……………………………........…........ załącznik nr 6
7. Kwestionariusz - Dane do programu – ..................................…………........………………........…........ załącznik nr 7
8. Kwestionariusze – Dane o budynkach – ..................................……………….....……………........…...... załącznik nr 8
9. Wykazy mienia ........................................................................................................................................załącznik nr 9
10. Dokumenty finansowe za rok 2008.......................................................................................................załącznik nr 10
11. Kwestionariusz z danymi do ubezpieczenia OC członków organów spółki ..........................................załącznik nr 11
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Uwaga: W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się obowiązujące przepisy Ustawy z d. 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych / jednolity tekst Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm /, przepisy wykonawcze do
Ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdziła w dniu 26.06.2009r.
-

Prezes Zarządu PCM Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy. Eunika Adamus
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__________________________________________

Załącznik nr 1 do SIWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców

OŚWIADCZENIE
zgodne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2
ustawy - Prawo Zamówień Publicznych
( tekst jednolity Dz.U. Nr 233 poz. 1655 z 2007r. )
1. Oświadczamy, Ŝe spełniamy wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
2. Oświadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art.24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych
3. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, ze załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny,
aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.)
4. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, oraz załącznikami i akceptujemy je, oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, Ŝe nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest waŜna przez okres związania z ofertą
określony przez Zamawiającego w SIWZ tj. przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, Ŝe nie wprowadziliśmy do załączonych do SIWZ formularzy Ŝadnych modyfikacji, poza ich
wypełnieniem w miejscach do tego przeznaczonych.
7. Oświadczamy, Ŝe wszystkie dokumenty związane z zamówieniem dostarczyliśmy w języku polskim.
8. Oświadczamy, Ŝe w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego
świadczenia umownego.

………………………………
(podpis Wykonawcy)

…………………………, dnia ………………..
(miejscowość)
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Załącznik nr 2 do SIWZ

___________________
pieczątka firmowa Wykonawcy

OFERTA PRZETARGOWA - zadanie 1
Ubezpieczenie mienia i OC ZOZ
nr sprawy: 3/2009
Pełna nazwa Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
ul.......................................................... nr.............................
kod pocztowy....................................... miejscowość.....................................................................................................
tel.......................................................... fax...................................................
Regon...................................................

NIP.................................................

Bank..................................................................................................................
Nr konta...........................................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych o procedurze przetargowej w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności
cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy, przedkładamy niniejszą ofertę na
zadanie 1: ubezpieczenie mienia i OC ZOZ oświadczając, Ŝe akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako podstawę procedury przetargowej.
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zadanie 1 za cenę łączna na okres 24 miesięcy :

NETTO:…………………………………………………………………………………………..
słownie: ………………………………………………………………………………………….
BRUTTO : ………………………………………………………...…………………………….
słownie: ……………………………………………………………………………….……………………
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1. Oświadczamy, Ŝe powyŜsza wartość wynika ze „Specyfikacji Cenowej” stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Oświadczamy, Ŝe cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
3. Oświadczamy, Ŝe zlecone zadanie będziemy realizować w terminie określonym przez Zamawiającego tj. 24 m-ce od
dnia podpisania umowy.
4. Oświadczamy, Ŝe spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
przyjmujemy je bez zastrzeŜeń. Równocześnie zapewniamy, iŜ otrzymaliśmy wszystkie dokumenty niezbędne do
sporządzenia niniejszej oferty.
5. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
6. W przypadku realizacji niniejszego zmówienia z udziałem Podwykonawców, naleŜy wskazać, które części
zamówienia, zostaną powierzone Podwykonawcom:
………………………………………………………………………………...............................

Nazwy ( firm) proponowanych Podwykonawców.
……………………………………………………………………………...........................…...
7. Oświadczam, Ŝe jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
8. Do stałych kontaktów z naszą Firmą upowaŜniamy .........................................................................................................
tel. ......................................................................... fax. ..........................................................................
9.Oświadczamy, Ŝe nie wprowadziliśmy Ŝadnej zmiany do oferty przetargowej i wypełniliśmy miejsca tylko do tego
oznaczone.

data...................................

…………......................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
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Złącznik nr 3 do SIWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców

OFERTA PRZETARGOWA - zadanie 2
Ubezpieczenie OC członków organów spółki
nr sprawy: 3/2009
Pełna nazwa Wykonawcy:
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
ul.......................................................... nr.............................
kod pocztowy....................................... miejscowość.....................................................................................................
tel.......................................................... fax...................................................
Regon...................................................

NIP.................................................

Bank..................................................................................................................
Nr konta...........................................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych o procedurze przetargowej w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności
cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy, przedkładamy niniejszą ofertę na
zadanie 2: ubezpieczenie OC członków organów spółki oświadczając, Ŝe akceptujemy w całości wszystkie warunki
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zadanie 2 za cenę łączną na okres 24 miesięcy:

NETTO :…………………………………………………………………………………………..
słownie: ...……………………………………………………………………………………….
BRUTTO: …………………………………………………...………………………………….
słownie: ..………………………………………………………………….……………………
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1. Oświadczamy, Ŝe cena oferty zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
2. Oświadczamy, Ŝe zlecone zadanie będziemy realizować w terminie określonym przez Zamawiającego tj. 24 miesiące
od dnia podpisania umowy.
3. Oświadczamy, Ŝe spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i przyjmujemy je bez zastrzeŜeń. Równocześnie zapewniamy, iŜ otrzymaliśmy wszystkie dokumenty niezbędne do
sporządzenia niniejszej oferty.
4. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu składania ofert.
5. W przypadku realizacji niniejszego zmówienia z udziałem Podwykonawców, naleŜy wskazać, które części
zamówienia, zostaną powierzone Podwykonawcom:
…………………………………………………………………................................

Nazwy ( firm) proponowanych Podwykonawców.
…………………………………………………………………………...........................…...
6. Oświadczam, Ŝe jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.
7. Do stałych kontaktów z naszą Firmą upowaŜniamy .........................................................................................................
tel. ......................................................................... fax. ............................................................................
8.Oświadczamy, Ŝe nie wprowadziliśmy Ŝadnej zmiany do oferty przetargowej i wypełniliśmy miejsca tylko do tego
oznaczone.

data...................................

………….........................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ

__________________________
pieczątka firmowa Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Zadanie 1

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
I. Ubezpieczający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., NZOZ Szpital Powiatowy
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
II. Ubezpieczony:

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., NZOZ Szpital Powiatowy
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów

UWAGA:
Część mienia ( budynki, budowle) jest własnością Powiatu Wieruszowskiego i jest dzierŜawione prze PCM Sp. z o.o. od
Powiatu Wieruszowskiego, Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek , 1-7.
Mienie to jest dzierŜawione przez PCM Sp. z o.o. i znajduje się w ewidencji środków trwałych PCM Sp. z o.o.
Część mienia ( maszyny, urządzenia i wyposaŜenie ) jest własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wieruszowie, ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów. Mienie to jest dzierŜawione przez PCM Sp. z o.o..,
ale znajduje się w ewidencji środków trwałych SP ZOZ w Wieruszowie. Wykaz tego mienia stanowi załącznik do umowy
pomiędzy PCM Sp. z o.o. i SP ZOZ.
Wykaz mienia ( budynki, budowle, maszyny, urządzenia, sprzęt elektroniczny, ...) znajduje się w załączniku nr 9.
Odszkodowania za zniszczenie, uszkodzenie i utratę mienia, w tym mienia dzierŜawionego, wypłacane będą na
rzecz ubezpieczającego.
III Sumy ubezpieczenia podane są z podatkiem VAT. Odszkodowania płatne z podatkiem VAT
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IV. Przedmiotem ubezpieczeń są:
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i wandalizmu
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH śYWIOŁÓW
Zakres ubezpieczenia:

Ogień, uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, upadek statku powietrznego,
huragan, powódź, grad, obsunięcie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu,
następstwa szkód wodociągowych, skaŜenia i zanieczyszczenia mienia, deszcz
nawalny, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, dym i
sadza, upadek drzew, budynków lub budowli, słupów i linii napowietrznych,
dewastacja, pękanie rur oraz szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w
następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi,
objętymi zakresem ubezpieczenia, katastrofa budowlana.
Przedmiot i suma
Ubezpieczenie obejmuje ewidencjonowane i określone w umowie ubezpieczenia
stanowiące własność Ubezpieczającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie
ubezpieczenia:
tytułu prawnego lub będące własnością wskazanych osób trzecich, środki trwałe (bez
względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego
zuŜycia), środki obrotowe, mienie niskocenne, nakłady inwestycyjne, mienie
osobiste i przedmioty osobistego uŜytku zatrudnionych pracowników u
Ubezpieczającego, oraz gotówkę i inne wartości pienięŜne.
System
Suma ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia
Typ wartości
ubezpieczenia
(z VAT)
Sumy stałe
ks. Brutto
I. 1) Budynki PCM Sp. z o.o
567 400,00 zł
I. 2) Budynki dzierŜawione od Powiatu

Sumy stałe

ks. Brutto

3 277 472,72 zł

II. 1) Budowle PCM Sp. z o.o.

Sumy stałe

ks. Brutto

27 511,00 zł

II. 2) Budowle dzierŜawione od Powiatu

Sumy stałe

ks. Brutto

294 245,13 zł

III. 1) Maszyny, urządzenia, wyposaŜenie
PCM Sp. z o.o.
III. 2) Maszyny, urządzenia, wyposaŜenie
DzierŜawione od SP ZOZ
IV. Środki obrotowe ( apteka, oddziały) .

Sumy stałe

ks. Brutto

24 312,08 zł

Sumy stałe

ks. Brutto

1 465 586,10 zł

Sumy stałe

Koszt zakupu

V. Mienie niskocenne

I ryzyko

wart. ewidencyjna

100 000,00 zł

VI. Mienie pracownicze

I ryzyko

wart. rzeczywista

20 000,00 zł

VII. Nakłady inwestycyjne

I ryzyko

wart. odtworzeniowa

VIII. Gotówka

I ryzyko

wart. nominalna

50 000,00 zł

100 000,00 zł
10 000,00 zł

Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza 400,00 zł (franszyza integralna) nie dotyczy
mienia pracowniczego i gotówki

21

SIWZ

nr sprawy:PCM-ZP/1U/2008

Franszyza redukcyjna / udział własny: brak
Dodatkowe warunki dotyczące ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych:
1. Huragan – za huragan uwaŜa się wiatr o sile nie mniejszej niŜ 17,1 m/s; jeŜeli definicja huraganu z OWU jest
korzystniejsza to będzie ona miała zastosowanie.
2. Szkody spowodowane przez linie napowietrzne, słupy, budynki i budowle będące własnością ubezpieczającego jak i
drzewa znajdujące się na terenie Powiatowego Centrum Medycznego polegające na ich przewróceniu, opadnięciu,
oderwaniu. Limit: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia , wyczerpywany
3. Przez uderzenie pojazdu rozumie się pośrednie lub bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu
drogowego, szynowego jak równieŜ przewoŜonego przez niego ładunku. Uderzeniem pojazdu w ramach powyŜszej
klauzuli jest równieŜ uderzenie pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczającego lub osobę, za którą
ponosi odpowiedzialność.
4. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez mróz i pęknięcie ułoŜonych na zewnątrz budynku – rur
doprowadzania wody, rur ogrzewania na ciepłą wodę i parę, albo teŜ pomp klimatyzacyjnych, pomp cieplnych lub
ogrzewania solarnego, - rur odprowadzania wody.
5. Ubezpieczyciel odpowiada równieŜ za szkody spowodowane przez huragan i grad w przedmiotach zamontowanych na
zewnątrz budynku
6. W zakresie ryzyka szkód wodnokanalizacyjnych ubezpieczeniem objęte będą szkody powstałe na skutek
niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, lub pary z przewodów i urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń technologicznych;
- cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej;
- samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn niŜ poŜar;
- pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów;
- zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a takŜe elementów tych lub podobnych
przedmiotów.
- ryzyko szkód wodociągowych obejmuje takŜe szkody w przewodach i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych, w tym spowodowane przez zamarznięcia lub
pęknięcia, powstałe w związku ze szkodami wodociągowymi - limit odpowiedzialności – 100 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
7. W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu/lodu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem oddziaływania cięŜaru
śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, jak i szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów,
drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na
skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach. W tym obejmuje szkody, które spowodowały uszkodzenie lub
zniszczenie elementów budynku ( pokrycie dachu, obróbki blacharskie, rynny, drabinki, instalacje odgromowe, itp.)
równieŜ w sytuacji kiedy nie zostały naruszone i uszkodzone elementy konstrukcyjne budynku. Dla ryzyka zalania mienia
na skutek topnienia śniegu lub lodu zalegającego na dachach ustala się limit w wysokości 100.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia, wyczerpywany.
9. Wymóg składowania mienia na wysokości 10cm i wyŜej od posadzki obejmuje jedynie mienie składowane w
pomieszczeniach poniŜej poziomu gruntu – lub klauzula
10. Za katastrofę budowlaną uwaŜa się nie zamierzone, gwałtowne, nagłe i nieprzewidziane zniszczenie obiektu
budowlanego lub jego części.
Katastrofą budowlaną nie jest:
- uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami
- awaria instalacji.
Limit odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi 1000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
11. Klauzula dewastacji / wandalizmu.
Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek dewastacji / wandalizmu, za które uwaŜa się rozmyślne/ nierozmyślne
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(świadome lub nieświadome) zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie (w
tym pacjentów) - w tym uszkodzenie mienia przez pacjentów znajdujących się w "szoku pooperacyjnym”.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie środki trwałe i wyposaŜenie w tym sprzęt elektroniczny, medyczny
i inny bez względu na to, w jakim ubezpieczeniu został zgłoszony.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuŜszy niŜ 30 dni.
Limit odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem: 5.000 zł dla
szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti).
Postanowienia dodatkowe:
1

2

3

4

Klauzula reprezentantów
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub raŜącego
niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Dla celów niniejszej
umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uwaŜa się wyłącznie osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką.
Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna
1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku
pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uwaŜa się pośrednie działanie wyładowania
atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu
ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takŜe szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci
elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
3. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, Ŝe mienie zostało
zabezpieczone przez zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych wymaganych przez producenta
sprzętu lub wymaganych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach
topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach,
Ŝarówkach, lampach;
5. Limit: 500.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wyczerpywany.
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/ demontaŜu części niezdatnych do uŜytku, ich wywozem,
składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje równieŜ koszty demontaŜu i ponownego montaŜu nieuszkodzonych
części ubezpieczonego mienia, jeŜeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia
dotkniętego szkodą. PowyŜsze koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości
500.000,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem
zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyŜkę w stosunku do ochrony
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.
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.
PowyŜsze koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości
szkody, jednak nie więcej niŜ 200.000,00 zł w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyŜkę w stosunku do ochrony
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gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.
5

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 zagroŜonego
ubezpieczonego mienia.
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi: 10% sumy ubezpieczenia mienia bezpośrednio
zagroŜonego szkodą, nie więcej niŜ 500.000,00 zł w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyŜkę w stosunku do ochrony
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

6

Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od
pracy oraz frachtu ekspresowego
Ustala się, Ŝe 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 zaniŜenia
sumy ubezpieczenia mienia.
Limit odpowiedzialności: 20% wysokości szkody w mieniu, nie więcej niŜ 200.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula - aktów terroryzmu
Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń
losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami,
będącymi następstwem aktów terroryzmu.
1. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu,
zastraszenie ludności lub dezorganizację Ŝycia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych,
politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji
toksycznych, chemicznych lub biologicznych jak równieŜ wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym,
włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500.000,00 zł
4. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niŜ 5.000,00 zł
Klauzula - kosztów ewakuacji
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego,
poniesione w wyniku zagroŜenia ryzykami określonymi w zakresie ubezpieczenia w tym równieŜ aktu terroryzmu w
rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iŜ niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.
Za koszty ewakuacji uwaŜa się poniesione i udokumentowane koszty związane z:
1. transportem pacjentów,
2. transportem sprzętu medycznego,
3. magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
4. dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
5. pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu
zakwaterowania, z zastrzeŜeniem iŜ koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.
Ubezpieczyciel pokrywa powyŜsze koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na
polecenie Policji, StraŜy PoŜarnej lub StraŜy Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. słuŜb.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 30.000,00 zł
Klauzula - ubezpieczenia drobnych robót budowlanych
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:
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a) prac ziemnych
b) robót budowlanych (m.in. polegającymi na przebudowie, modernizacji, rozbudowie bądź remoncie), z
zastrzeŜeniem, Ŝe ich realizacja nie wiąŜe się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji
dachu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 400.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia,
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.
Klauzula pokrycia kosztów skaŜenia i zanieczyszczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skaŜeniu ubezpieczonego mienia
wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia
Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość
przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia
sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 125% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.
Klauzula - wartości księgowej brutto.
W przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia środków trwałych w wartości księgowych
brutto (wartość księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek,
stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zuŜycia ubezpieczanego mienia, a odszkodowanie
będzie wypłacane do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty
odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodności pomiędzy wartością księgową brutto , a suma
ubezpieczenia zadeklarowaną przez Ubezpieczonego z uwzględnieniem postanowień klauzuli ograniczenia zasady
proporcji
Klauzula przewłaszczenia mienia
W przypadku przewłaszczenia na instytucję finansującą - na zabezpieczenie składników majątkowych
Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach,
chyba, Ŝe strony umówią się inaczej.
Klauzula przeniesienia mienia
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu równieŜ w przypadku jego
przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. W przypadku szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest
udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca
ubezpieczenia. Limit: 500.000,00 zł na lokalizację.
Z ochrony wyłączone są szkody podczas transportu w tym załadunek i rozładunek..
Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (klauzula miejsca ubezpieczenia)
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie
RP, których uŜytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do uŜytku (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem,
Ŝe adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości
ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do uŜytku.
2) W odniesieniu do nowych lokalizacji zabezpieczenia moŜna uznać za wystarczające o ile spełniają obowiązujące
przepisy p.poŜ.
3) Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 500.000,00 zł
4) JeŜeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 3) kwotę, lokalizacja ta moŜe
zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
5) Składka będzie rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia; składka podlegać będzie rozliczeniu w
terminie 30 dni po upływie okresu ubezpieczenia
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia
(automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1. Ustala się, Ŝe:
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a) nowo nabyte środki trwałe,
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-montaŜowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu
okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli
mienia ograniczona jest do wysokości 15% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit,
mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Analogiczne zasady
obowiązują, jeŜeli 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 okresu ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę: ½ przyjętej stawki rocznej w umowie
ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w rocznym okresie.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego
zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych
Klauzula rozliczenia składki
Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem
składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za kaŜdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną
rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia.
Klauzula warunków i taryf
Ustala się, Ŝe w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyŜszania sumy ubezpieczenia lub limitu
odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe
ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i stawki są niezmienne w całym okresie ubezpieczenia
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu
cywilnego.
Klauzula czasu ochrony
NiezaleŜnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność ubezpieczyciela
rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, z zachowaniem
postanowień klauzuli prolongacyjnej.
Klauzula prolongacyjna
Ustala się, Ŝe brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie
powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie moŜe być
podstawą do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W sytuacji braku opłaty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie
dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym
terminie, ubezpieczyciel moŜe odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złoŜenia 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 sądu polubownego
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie
sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd powszechny siedziby
Ubezpieczającego.
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Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŜarowych
Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u Ubezpieczonego
zabezpieczenia przeciwpoŜarowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty
odszkodowania. Ubezpieczony potwierdza, Ŝe spełnia w tym zakresie obowiązujące przepisy prawa.
Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka.
W odniesieniu do nowych lokalizacji zabezpieczenia moŜna uznać za wystarczające o ile spełniają obowiązujące
przepisy p.poŜ.
Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia
JeŜeli Ubezpieczający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niŜ data rozpoczęcia
ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość środków trwałych wg stanu
z dnia rozpoczęcia ochrony. Ubezpieczający zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do
45 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność ubezpieczyciela - na mocy niniejszej
klauzuli - ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niŜ 10% łącznej (na dzień zgłoszenia)
sumy ubezpieczenia.
Pierwsza aktualizacja obejmuje równieŜ zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem lub likwidacją
środków trwałych.
Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia
zostaną rozliczone przez potrącenie, a róŜnica zapłacona.
Wraz ze zgłoszeniem zwiększenia / zmniejszenia sumy Ubezpieczający przedstawi wykaz środków trwałych
podlegających ubezpieczeniu lub wyłączonych z ubezpieczenia.
Klauzula braku części zamiennych
W sytuacji, kiedy uszkodzeniu ulegnie jeden z elementów podzespołu, który wchodzi w skład urządzenia objętego
umową ubezpieczenia a jego samodzielny zakup nie jest moŜliwy, Ubezpieczyciel pokryje koszt zakupu całego
podzespołu.
Limit: 100.000,00 zł w odniesieniu do kosztów dodatkowych wynikłych z braku części zamiennych.
Klauzula odkupienia urządzeń
W przypadku szkody obejmującej urządzenie, którego nie moŜna odkupić ze względu na zakończenie jego
produkcji, odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny urządzenia o najbardziej zbliŜonych parametrach
technicznych, nie więcej jednak niŜ suma ubezpieczenia. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako
modernizacja.
Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.
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Ochroną ubezpieczeniową objęte jest dodatkowo ryzyko stłuczenia (rozbicia) i uszkodzenia szyb i innych
przedmiotów szklanych naleŜących do ubezpieczającego lub będących w jego posiadaniu i stanowiące wyposaŜenie
budynków, lokali oraz innych pomieszczeń uŜytkowych.
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.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy,
Limit odpowiedzialności: 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula płatności rat

24
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26

W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania
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rat jeszcze nie wymagalnych lub Ŝądania zapłaty pozostałych rat;

2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM , RABUNKU I WANDALIZMU
Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej ryzyka i koszty, wymienione poniŜej.
Za szkody spowodowane przez:

1)
a)
b)

2)
a)
b)

3)
4)

kradzieŜ z włamaniem - uwaŜa się:
zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy uŜyciu siły i
narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez
kradzieŜ z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku,
zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeŜeli pozostawił ślady,
które mogą być uŜyte jako dowód potajemnego ukrycia,
rabunek - uwaŜa się zabór ubezpieczonego mienia:
z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych bądź groźby
natychmiastowego uŜycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności - dla pokonania
ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia,
przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego uŜycia przemocy
doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości
pienięŜnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi.
wandalizm - uwaŜa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby
trzecie, które uzyskały do niego dostęp w sposób określony w pkt. 1 i 2.
kradzieŜ zwykłą – uwaŜa się, zabór mienia wymienionego w przedmiocie ubezpieczenia na skutek kradzieŜy nie
spełniającej znamion opisanych w OWU i SIWZ. Limit: 10.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. Ryzyko to nie obejmuje kradzieŜy gotówki.

Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia

System ubezpieczenia

I. Maszyny, urządzenia, wyposaŜenie w tym sprzęt
elektroniczny, sprzęt medyczny naleŜące do PCM i
osób trzecich.
II. Środki obrotowe

Suma ubezpieczenia

I ryzyko

20 000,00 zł

I ryzyko

10 000,00 zł

III. Gotówka od kradzieŜy z włamaniem w lokalu

I ryzyko

10 000,00 zł

IV. Gotówka od rabunku w lokalu

I ryzyko

10 000,00 zł

V. Gotówka w transporcie

I ryzyko

10 000,00 zł

I ryzyko
VI. Mienie pracownicze**)
10 000,00zł
Limit odpowiedzialności dla ryzyka kradzieŜy zwykłej: 10.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
Franszyza integralna: 200,00 zł, nie dotyczy gotówki, mienia pracowniczego i mienia osób trzecich
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Franszyza redukcyjna / udział własny: brak
**) Za mienie pracownicze/osób trzecich (w tym pacjentów) przyjmuje się przedmioty osobistego uŜytku
pracowników/osób trzecich, które zwyczajowo lub na Ŝądanie pracodawcy znajdują się w miejscu pracy, z wyłączeniem
elektroniki oraz wartości pienięŜnych, za które uwaŜa się gotówkę, krajowe i zagraniczne znaki pienięŜne, akcje,
obligacje, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, wyroby z tych metali,
kamienie szlachetne i perły, a takŜe platynę i inne metale z grupy platynowców.
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
Postanowienia dodatkowe:
1

2

3

4

5

6

7

8

Klauzula przewłaszczenia mienia
W przypadku przewłaszczenia na instytucję finansującą - na zabezpieczenie składników majątkowych
Ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach,
chyba, Ŝe strony umówią się inaczej.
Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (klauzula miejsca ubezpieczenia)
Ustala się, Ŝe:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na
terenie RP, których uŜytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do uŜytku (np. podpisania umowy
najmu), pod warunkiem, Ŝe adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną
podane do wiadomości ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do uŜytku.
2) Zabezpieczenia przeciwkradzieŜowe w odniesieniu do nowych lokalizacji uznaje się za wystarczające o ile nie
są gorsze niŜ w funkcjonujących lokalizacjach.
3) Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 10.000,00 zł
Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyŜszania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności
w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe ustalone w
procedurze przetargowej. Warunki i stawki są niezmienne w całym okresie ubezpieczenia Postanowienia niniejszej
klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego.
Klauzula czasu ochrony
NiezaleŜnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność ubezpieczyciela
rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, z zachowaniem
postanowień klauzuli prolongacyjnej.
Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń
W ramach dodatkowego limitu w wysokości 10.000,00 zł. Ubezpieczyciel pokryje szkody powstałe w następstwie
kradzieŜy lub próby kradzieŜy mienia lub rabunku polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń
zabezpieczających, alarmowych, ścian, stropów, zamków, drzwi, Ŝaluzji, rolet, krat, kas pancernych itp.
Klauzula prolongacyjna
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje
wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie moŜe być podstawą
do odstąpienia przez ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W sytuacji braku opłaty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie
dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki. W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym
terminie, ubezpieczyciel moŜe odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złoŜenia 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 płatności rat
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania
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rat jeszcze nie wymagalnych lub Ŝądania zapłaty pozostałych rat;

3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
Zakres
ubezpieczenia:

Przedmiot i suma
ubezpieczenia:

na bazie wszystkich ryzyk, minimum niŜej wymienione ryzyka:
Wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia,
jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezaleŜnej od
Ubezpieczającego przyczyny z włączeniem ryzyka kradzieŜy z włamaniem i rabunku,
oraz działania człowieka, ognia, wody, wiatru, huraganu, gradu, mrozu, śniegu, deszcz,
wilgoci pary wodnej itp., spadku lub wzrostu napięcia w sieci instalacji elektrycznej, wad
produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, szkód
przepięciowych i pochodnych w związku z uderzeniem pioruna, poniesione koszty
szkody związane z akcja ratowniczą, uprzątnięciem pozostałości po szkodzie,
zabezpieczeniem przed szkodą, dodatkowe koszty pracy a takŜe dodatek dla sprzętu
przenośnego kradzieŜ, rabunek, upuszczenie.
Sprzęt przenośny: zakres terytorialny RP
przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt stacjonarny i przenośny

Przedmiot ubezpieczenia

Typ wartości

Sprzęt medyczny – PCM Sp. z o.o– wg wykazu ŚT

odtworzeniowa

Sprzęt medyczny – PCM Sp. z o.o– wg wyk. niskocennych ŚT

odtworzeniowa
odwtorzeniowa

Sprzęt elektroniczny niemedyczny – PCM Sp. z o.o. – wg ŚT
Sprzęt elektroniczny niemedyczny-PCM Sp. z o.o.– wg niskocennych
ŚT
Sprzęt medyczny-przenośny – PCM Sp. z o.o– wg wykazu ŚT –
WYPOSAśENIE KARETKI nr rej. EWE99FR
Sprzęt medyczny – dzierŜawiony od SP ZOZ– wg wykazu
Sprzęt elektroniczny - niemedyczny – dzierŜawiony od SP ZOZ– wg
wykazu
Limit dla pozostałego sprzętu przenośnego na szkody poza lokalizacją
Limit dla elementów elektronicznych ( w dźwigach, stanowiskach do
restytucji)
Koszty odtworzenia danych i oprogramowania

odwtorzeniowa
odtworzeniowa
odtworzeniowa
odtworzeniowa
odwtorzeniowa
odwtorzeniowa
odtworzeniowa

Suma ubezpieczenia
(z VAT)
1 202 744,89 zł
3 477,50 zł
67 753,69 zł
47 096,77 zł
157 013,80 zł
1 213 301,07 zł
8 688,84 zł
100 000,00 zł
10 000,00 zł
150 000,00 zł

Sprzęt elektroniczny medyczny i niemedyczny ubezpieczony jest na sumy stałe. Limity dla sprzętu przenośnego,
elementów elektronicznych oraz na koszty odtworzenia danych i oprogramowanie są ubezpieczone na pierwsze ryzyko.
Dla sprzętu przenośnego ustala się udział własny w szkodach poza lokalizacją w wysokości 5%.
Dla pozostałych szkód:
Franszyza redukcyjna na zdarzenie w wysokości:
W odniesieniu do sprzętu o wartości do 50 000 zł – 500 PLN.
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W odniesieniu do sprzętu o wartości powyŜej 50 000 zł – 2 000 PLN.
Franszyza integralna – brak
Dla szkód w oprogramowaniu i kosztach odtworzenia danych - udział własny – 2.0000 zł

Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równieŜ:
a) Szkody w nośnikach obrazu w urządzeniach fotokopiujących ( bębny selenowe),
b) Szkody w lampach,
c) Szkody powstałe w wyniku wypadku karetki lub nagłego hamowania - dla sprzętu elektronicznego będącego w
karetce
Do ubezpieczenia nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie mediów (gazu,
elektryczności itp.)
Mienie ubezpieczone jest równieŜ w trakcie transportu wewnątrzzakładowego w obrębie jednej lokalizacji
Postanowienia dodatkowe:
1

2

3

Klauzula reprezentantów
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub raŜącego
niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Dla celów niniejszej
umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uwaŜa się wyłącznie się osoby lub organ wieloosobowy, które
zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką.
Klauzula - Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu
Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub
uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo
nie uŜytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin
„tymczasowo” rozumie się okres nieprzekraczający 6 m-cy.
Ubezpieczający zobowiązany jest. w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić ubezpieczyciela
o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o miejscu magazynowania jeŜeli jest ono inne niŜ było
to określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu
ubezpieczonego na podstawie niniejszej Klauzuli.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych lub najmu.
Limit: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula - pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia
JeŜeli Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niŜ data rozpoczęcia
ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciela obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość środków trwałych z dnia
rozpoczęcia ochrony. Ubezpieczony zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 45 dni
od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy niniejszej klauzuli
ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niŜ 15% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy
ubezpieczenia.
Ubezpieczony zobowiązany będzie do zapłacenia składki za doubezpieczenie wynikające z aktualizacji wartości
środków w terminie 21 dni od daty przekazania do Ubezpieczyciela zaktualizowanej sumy ubezpieczenia. Składka
za to doubezpieczenie zostanie obliczona według stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia.
Pierwsza aktualizacja obejmuje równieŜ zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem lub likwidacją
środków trwałych. Obliczenie wysokości zwrotu składki oraz termin zwrotu składki następuje na zasadach jak
wyŜej.
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Klauzula przewłaszczenia mienia
W przypadku przewłaszczenia na instytucje finansujące - na zabezpieczenie składników majątkowych
Ubezpieczonego, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych warunkach,
chyba, Ŝe strony umówią się inaczej.
Klauzula przeniesienia mienia
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu równieŜ w przypadku jego
przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. W przypadku szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest
udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca
ubezpieczenia.
Z ochrony wyłączone są szkody podczas transportu poza lokalizacją.
Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (klauzula miejsca ubezpieczenia)
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na
terenie RP, których uŜytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do uŜytku (np. podpisania umowy
najmu), pod warunkiem, Ŝe adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną
podane do wiadomości ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do uŜytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku),
na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montaŜowych (w tym
podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie
zabezpieczeń przeciwpoŜarowych
4) Zabezpieczenia przeciwkradzieŜowe w odniesieniu do nowych lokalizacji uznaje się za wystarczające o ile nie
są gorsze niŜ w funkcjonujących lokalizacjach.
5) Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
6) JeŜeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 5) kwotę, lokalizacja ta
moŜe zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
7) Składka będzie rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia; składka podlegać będzie rozliczeniu w
terminie 30 dni po upływie okresu ubezpieczenia
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia
(automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1. Ustala się, Ŝe:
a) nowo nabyte mienie,
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-montaŜowych (w tym prób i testów).
2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po
zakończeniu okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli
mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.
4. Nowo nabyte mienie oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą
być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Analogiczne zasady
obowiązują, jeŜeli 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 okresu ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę: ½ przyjętej stawki rocznej w umowie
ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w rocznym okresie.
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6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego
zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych
Klauzula rozliczenia składki
Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz
zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za kaŜdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie
zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia i aktualizacji sumy ubezpieczenia.
Klauzula warunków i taryf
Ustala się, Ŝe w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyŜszania sumy ubezpieczenia lub limitu
odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki
ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i stawki są niezmienne w całym okresie
ubezpieczenia.
Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816
kodeksu cywilnego.
Klauzula czasu ochrony
Okres ochrony jest toŜsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie późniejszym,
z zachowanie postanowień klauzuli prolongacyjnej.
Klauzula prolongacyjna
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 moŜe być podstawą do odstąpienia przez ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na
piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w
wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel moŜe odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złoŜenia 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 płatności rat
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania
rat jeszcze nie wymagalnych lub Ŝądania zapłaty pozostałych rat;

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
4.A. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

CYWILNEJ

ŚWIADCZENIODAWCY

Zakres ubezpieczenia: zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
(Dziennik Ustaw Nr 3 z dnia 9 stycznia 2008r., poz. 10)
Suma gwarancyjna : minimalna zgodnie z rozporządzeniem - równowartość w złotych:
46.500 euro na jedno zdarzenie
275.000 euro na wszystkie zdarzenia
4.B. OC nadwyŜkowe
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyŜkę ponad sumę gwarancyjną
wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego
świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na
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podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń lub umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (ubezpieczenie nadwyŜkowe).
Ochrona obejmuje roszczenia, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia
obowiązkowego.
Suma gwarancyjna: 750.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ponad sumę gwarancyjną
wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego
świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na
podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń
4.C. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU CAŁEJ PROWADZONEJ
PRZEZ ZOZ ( szpital i pogotowie) DZIAŁALNOŚCI ORAZ Z TYTUŁU POSIADANEGO MIENIA
Odpowiedzialność cywilna Zakładu Opieki Zdrowotnej (delikt + kontrakt) z tytułu wszelkiej prowadzonej
działalności, posiadania i uŜytkowania mienia (w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, które nie podlegają
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki
zdrowotnej).
Suma gwarancyjna: 750.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczenia obejmuje takŜe przy uwzględnieniu minimalnych limitów:
1. rozszerzenie zakresu ochrony o szkody wyrządzone w skutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW
– Ŝółtaczka, gronkowiec oraz inne zgodne z ustawą o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach). Podlimit w ramach
sumy gwarancyjnej – 250.000,00 zł na jedno wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia (wykaz chorób
zakaźnych zgodnie z załącznikami do ustawy z dnia 6 września 2001 o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach –
Dz.U. z 2001 r. nr 126 poz.1384)
2. szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez ubezpieczającego/ubezpieczonego czynności o charakterze
administracyjnym, organizacyjnym, w tym w związanych z zarządzaniem jednostką słuŜby zdrowia – reŜim
deliktowy. Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej: 250 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
3. rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy
pracy. Suma gwarancyjna: 750.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenie.
4. szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie w związku z udzieleniem świadczeń
zdrowotnych. Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
5. szkody powstałe w mieniu osób trzecich w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania w ramach sumy gwarancyjnej.
6. szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami szpitala, ani osobami świadczącymi pracę na
podstawie umów innych niŜ umowa o pracę, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku
prawnego łączącego strony, a w szczególności wolontariusze, studenci i uczniowie odbywający praktyki
zawodowe
7. szkody wyrządzone przez pracowników (lekarzy) ubezpieczającego w trakcie odbywania staŜy specjalistycznych
(praktyk) w innych jednostkach medycznych na podstawie określonych umów zawartych przez ubezpieczającego
– w granicach ustawowej odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego.
8. szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których Zamawiający korzysta na podstawie umowy
najmu, uŜyczenia, leasingu, dzierŜawy. Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej: 500 000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
9. Szkody spowodowane wadą dostarczanych towarów (środków i materiałów medycznych) Podlimit w ramach
sumy gwarancyjnej: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
10. szkody będącej następstwem pobrania, przechowania lub przeszczepiania narządów, komórek lub tkanek
ludzkich w tym krwi bądź preparatów krwiopochodnych (w trakcie przetoczenia)
11. szkody wyrządzone przez świadczenie usług nie medycznych . Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej:
500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
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12. szkody związane z prowadzeniem apteki szpitalnej
13. szkody będące następstwem pobrania, przechowania lub przetoczenia krwi lub preparatów krwiopochodnych
14. szkody związane z zaraŜeniem salmonellą, czerwonką i innymi zakaŜeniami pokarmowymi
15. szkody wynikłe z działania lub zaniechania dyspozytora zespołów ratowniczych.
PowyŜsze określenie zakresu słuŜy sprecyzowaniu szkód objętych ochroną, nie słuŜy natomiast do ograniczenia ochrony
jedynie do z d a r z e ń w y m i e n i o n y c h p o w y Ŝ e j .
W zakresie szkód wyrządzonych osobom, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji, kiedy staną się
pacjentami ZOZ oraz wyrządzone osobom bliskim osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność - w sytuacji,
kiedy staną się pacjentami ZOZ, Wykonawca odpowiada jak w stosunku do osób trzecich.
Postanowienia dodatkowe do OC ZOZ.
Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu roszczeń dotyczących szkód
powstałych ze zdarzeń zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili
je po tym okresie, jednakŜe przed upływem terminu przedawnienia roszczeń, przy czym pojęcie szkody osobowej
i szkody rzeczowej oznacza:
1. szkoda osobowa - to szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym takŜe
zadośćuczynienie oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia;
2. szkoda rzeczowa - to szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym takŜe utracone
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
Franszyza integralna: 200,00 zł,
Franszyza redukcyjna w OC pracodawcy – wysokość świadczenia wypłaconego poszkodowanym pracownikom na
podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych ( Dz.U. z dnia 28 listopada 2002r.)
Udział własny dla szkód rzeczowych: minimalny, nie więcej niŜ 200,00 zł.
Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań w ostatnich 5 latach: brak – ( jeden rok działalności)
Postanowienia dodatkowe do OC dot. pkt. 4 B i 4 C.
1

2

3

4

Klauzula rozliczenia składki
Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz
zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za kaŜdy dzień ochrony ubezpieczeniowej
Klauzula warunków i taryf
Ustala się, Ŝe w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyŜszania sumy ubezpieczenia lub limitu
odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki
ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i stawki są niezmienne w całym okresie
ubezpieczenia
Klauzula czasu ochrony
NiezaleŜnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność ubezpieczyciela
rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia
Klauzula prolongacyjna
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 moŜe być podstawą do odstąpienia przez ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na
piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w
wyznaczonym terminie, ubezpieczyciel moŜe odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
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Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złoŜenia 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 płatności rat
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania
rat jeszcze nie wymagalnych lub Ŝądania zapłaty pozostałych rat;
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Załącznik nr 5 do SIWZ
__________________________
pieczątka firmowa Wykonawcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Zadanie 2

Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy,
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
I. Ubezpieczający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., NZOZ Szpital Powiatowy
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
II. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki :
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI
Ubezpieczony oznacza:
- Członka Organów;
- ZałoŜyciela Spółki;
- Pracownika, lecz wyłącznie, jeśli Pracownik zostanie współpozwanym wraz z Członkiem Organów lub
ZałoŜycielem Spółki lub Roszczenie wskazuje na Nieprawidłowe Działanie, jakiego dopuścił się Pracownik pełniący
funkcje zarządcze lub nadzorcze;
Termin Ubezpieczony nie obejmuje biegłych rewidentów, syndyków, likwidatorów, zarządców, powierników, wierzycieli
hipotecznych posiadających mienie zabezpieczone lub innych tego rodzaju osób, które nie są zatrudnione przez Spółkę.
Suma gwarancyjna: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Franszyza redukcyjna / udział własny: Zniesione,
PrzedłuŜony okres zgłaszania roszczeń: 3 lata
Trigger: claims made
Zakres ochrony obejmuje roszczenia wnoszone przez:
- spółkę
- udziałowców/akcjonariuszy;
- pracowników;
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- organy nadzoru;
- syndyka masy upadłościowej;
- kontrahentów;
- zewnętrznych doradców lub konsultantów;
- pozostałe osoby trzecie
przeciwko Ubezpieczonemu z tytułu nieprawidłowego działania, jakiego dopuścił się on działając w charakterze:
członka organów spółki, załoŜyciela spółki, pracownika.
Zakres ochrony obejmuje równieŜ:
 Roszczenia wnoszone przez akcjonariuszy niezaleŜnie od % posiadanych akcji. Do sumy gwarancyjnej,
 Roszczenia związane ze zobowiązaniami podatkowymi (art. 107, 116 Ordynacji podatkowej),
Sublimit = 100 000 zł
 Koszty obrony w sprawach karnych. Sublimat = 100 000 zł
 Roszczenia wzajemne między ubezpieczonymi, do sumy gwarancyjnej.
 Roszczenia pracownicze, Sublimit = 200 000 zł
 Pokrycie kosztów odzyskania dobrego imienia po szkodzie. Sublimat 100 000 zł
 Koszty konsultacji prawniczej w sytuacji okoliczności zdarzenia mogącego skutkować roszczeniami wobec
ubezpieczonych. Sublimit = 100 000 zł
 Koszty obrony prawnej. Sublimit = 100 000 zł
 PrzedłuŜony okres zgłaszania roszczeń ze zniesieniem wymogu braku odnowienia polisy: 3 lata.
Sublimaty zawierają się w podstawowej sumie gwarancyjnej – nie stanowią odrębnych limitów.
Członek Organów Oznacza osobę fizyczną będącą w przeszłości, obecnie lub w przyszłości członkiem zarządu, rady
nadzorczej lub prokurentem Spółki bądź osobę fizyczną zajmującą inne stanowisko, które w myśl mających
zastosowanie przepisów prawa obcego państwa określone jest jako równorzędne do stanowiska członka zarządu,
członka rady nadzorczej lub prokurenta.
Pracownik Oznacza osobę fizyczną będącą w przeszłości, obecnie lub w przyszłości faktyczną lub potencjalną osobą
pozostającą w stosunku pracy ze Spółką, zatrudnioną w ramach prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej Spółki,
której Spółka wypłaca wynagrodzenie i ma prawo kierować wykonywaniem przez nią obowiązków, wydawać wiąŜące
polecenia oraz sprawować nad nią nadzór. Termin Pracownik oznacza wszelkich pracowników zatrudnionych w pełnym
lub niepełnym wymiarze godzin, sezonowo lub tymczasowo, z wyłączeniem „non-executive directors”, doradców,
niezaleŜnych wykonawców, zewnętrznych prawników, księgowych oraz osób oddelegowanych do pracy w Spółce przez
inne podmioty oraz agencje zatrudniane przez Spółkę.
ZałoŜyciel Spółki Oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną inną niŜ zewnętrzny doradca prawny lub inne osoby, których
przedmiot zwykłej działalności obejmuje zakładanie spółek,
(i) która działała lub działa w imieniu Spółki w celu załoŜenia Ubezpieczającego lub Podmiotu ZaleŜnego, oraz
(ii) będącą Członkiem Organów lub Pracownikiem bądź, w przypadku gdyby załoŜenie Spółki było obciąŜone wadą
prawną, osoba, która w zamiarze Spółki miała zostać Członkiem Organów lub Pracownikiem Ubezpieczającego lub
Podmiotu ZaleŜnego.
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Załącznik nr 6 do SIWZ

__________________________________________
pieczęć firmowa Wykonawcy/ Wykonawców*

Specyfikacja cenowa na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej –
zadanie 1

Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie

1.

2.

3.

4.

Składka w PLN
Za 12 miesięczny okres
ubezpieczenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
/NA PODSTAWIE ZAŁĄCZNIKA NR 3/

LP.

Składka w PLN
Za 24 miesięczny
okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów
Ubezpieczenie od kradzieŜy z włamaniem, rabunku i
wandalizmu
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich
ryzyk
4.A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń
opieki zdrowotnej.
4.B. OC nadwyŜkowe
4.C. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu całej prowadzonej przez Szpital
działalności i z tytułu posiadanego mienia
Razem

składka łączna za 24 miesięczny okres ubezpieczenia: ..............................................................................................
słownie(zł)
:................................................................................................................................................................................

Uwaga: Składki ubezpieczeniowe, obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy, i nie będą rewaloryzowane
wskaźnikiem wzrostu cen od towarów i usług ogłoszonym przez GUS.
data ____________________

_____________________________
podpis i pieczątka Wykonawcy/

Wykonawców*
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Załącznik nr 7 do SIWZ
I. Dane ogólne ZOZ
KWESTIONARIUSZ UBEZPIECZENIA
Pełna nazwa
: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
Adres

:

ul. Warszawska 104

Kod/ Miejscowość

:

98-400 Wieruszów

REGON

:

100540800

NIP
Siedziba główna (adres)

:
:

9970128656
ul. Warszawska 104

Miejsca ubezpieczenia
:
(lokalizacje,
odziały
ubezpieczającego – dokładne
adresy)

Obrót za okres od 01.05.08
do 31.12.08
Planowany obrót na rok
2009:
Liczba zatrudnionych :
Opis
prowadzonej:
działalności:
(dokładny
opis,
proszę
wymienić wszystkie rodzaje
działalności,
które
mają
zostać
objęte
ubezpieczeniem).

PKD
EKD
Nr rejestracji ZOZ
Data rejestracji ZOZ

:
:

1) 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104
Poradnie ginekologiczno-połoŜnicze:
2) 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104
3) 98-420 Sokolniki ul. Szkolna 3 ( poradnia )
4) 98-410 Czastary, ul Szkolna 5
5) 98-432 Łubnice ul. Ogrodowa 12A
Gabinety medycyny szkolnej:
6) 98-400 Wieruszów, ul. Mikołaja Kopernika 2A
7) 98-400 Wieruszów, ul. Teklinowska 27
8) 98-400 Wieruszów, ul. Szkolna 1-3

4 477 092,81 zł
13 000 000,00 zł
etatów na dzień 30.04.2009r. 171 osób na umowę o prace i kontrakt
Zakres prowadzonej działalności: udzielanie świadczeń zdrowotnychlecznictwo otwarte i lecznictwo zamknięte (oddziały: ginekologicznopołoŜniczy, pediatryczny, neonatologiczny, chorób wewnętrznych), izba
przyjęć, poradnie: chirurgiczna, ortopedyczna, ginekologiczno-połoŜnicza,
diabetologiczna, neurologiczna, dermatologiczna, gruźlicy i chorób płuc,
gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, zdrowia psychicznego, psychologiczna,
pracowni: USG, EKG, endoskopii, diagnostyki obrazkowej, diagnostyki
laboratoryjnej, fizykoterapii, kinezyterapii, fizjoterapii, ośrodek rehabilitacji
dziennej, poradnia rehabilitacyjna, gabinet medycyny szkolnej, pielęgniarka
epidemiologiczna, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zespół długoterminowej
opieki domowej, pielęgniarska domowa opieka długoterminowa, hospicjum
domowe, oddział dla przewlekle chorych, kuchnia szpitalna, administracja
Pogotowie ratunkowe ( gabinet lekarza POZ, gabinet pielęgniarki i
połoŜnej środowiskowej, gabinet zabiegowy, zespół transportu sanitarnego,
Zespół wyjazdowy „W”, Zespół wyjazdowy „R” )
8511 Szpitalnictwo
8511 Szpitalnictwo

Numer KRS:0000309670
04.07.2008r.
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od 01-09-2008r.
nie dotyczy

II. Dane do oceny ryzyka
Rodzaje wykonywanych usług

1. Porady lekarskie - tak,
2. Wizyty domowe - tak,
3. Zabiegi -tak
4. Pogotowie ratunkowe - tak,
5. Lecznictwo otwarte - tak,
6. Lecznictwo zamknięte - tak,
7. Transport chorych - tak,
8. Stacja krwiodawstwa - nie,
9. Konsultacje - tak,
10. Stacja dializ - nie,
11. Laboratorium analityczne - nie
12. Badania diagnostyczne:
- pracownia rentgenowska - tak
- pracownia USG - tak
- tomograf - nie
- EKG- tak, EEG - nie
- Inne ( proszę wymienić):

Liczba pacjentów przyjętym w roku
2008:
m-ce IX-XII

Lecznictwo otwarte.

Lecznictwo zamknięte.

11746

1296

Planowana liczba pacjentów w 2009
Liczba lekarzy pracujących:

120 000
Na umowę o pracę: 4

15 500
Kontrakty i inne:30

Liczba lekarzy wykonujących zabiegi: 8
Liczba lekarzy

Inny personel

Inne zatrudnione osoby:
Ilość łóŜek w 2008 r

I stopień
specjalizacji

II stopień specjalizacji

Specjaliści

12

9

6

Liczba
Pielęgniarki:
67
PołoŜne:
6
Technik analityki medycznej:
0
Technik RTG:
3
Technik farmacji:
1
Technik fizjoterapeuta:
5
Inny średni:
0
Sanitariusze:
6 sanit. +8 ratownik medyczny
Salowe
12
Administracja, kierowcy, gospodarczy: 16+0+13

92
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A. LEKARZE
Specjalizacja

1

2

3

Alergologia
Anestezjologia i intensywna terapia 1

2

Specjalizacja

3

Genetyka kliniczna

Okulistyka

Audiologia i foniatria

Hematologia

Onkologia kliniczna
Onkologia i hematologia dziecięca

Chirurgia dziecięca

Immunologia kliniczna

Ortopedia i traumatologia
narządu ruchu

Chirurgia klatki piersiowej

Kardiochirurgia

Otorynolaryngologia

Chirurgia naczyniowa

Kardiologia

Patomorfologia

2

1

Kardiologia dziecięca

PołoŜnictwo i ginekologia

1

Chirurgia onkologiczna

Medycyna nuklearna

Pediatria

3

Chirurgia plastyczna

Medycyna paliatywna

Psychiatria

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Medycyna pracy

Psychiatria dzieci i młodzieŜy

Medycyna ratunkowa

Radioterapia onkologiczna

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

1

1

2

Choroby zakaźne

Medycyna rodzinna

Rehabilitacja medyczna

Medycyna sądowa

Reumatologia

Dermatologia i wenerologia

1

Medycyna sportowa

Seksuologia

Diabetologia

1

Medycyna transportu

Toksykologia kliniczna

Diagnostyka laboratoryjna

Mikrobiologia lekarska

Transfuzjologia kliniczna

Endokrynologia

Nefrologia

Transplantologia kliniczna

Epidemiologia

Neonatologia

Farmakologia kliniczna

Neurochirurgia

Zdrowie publiczne

Gastroenterologia

Neurologia

Inna (jaka) radiologia,
radiodiagnostyka

1

3

2. liczba lekarzy pracujących na podstawie innych umów:27
3. liczba lekarzy wykonujących zabiegi:8

Czy ZOZ posiada OIOM

TAK / NIE

Liczba łóŜek

Czy ZOZ posiada odział
ginekologiczno – połoŜniczy
Ilość przyjętych porodów:
2008 r.
Czy oddział ginekologiczno –
połoŜniczy posiada inkubatory:

TAK / NIE

Liczba łóŜek: 18

72
TAK / NIE

Liczba:2

2
2
1

1
1

Urologia

1. liczba lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę:12
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2

Neurologia dziecięca

1

Geriatria

1

1

1

Angiologia

Chirurgia ogólna

1

Specjalizacja
Ortopedia i traumatologia
narządu ruchu

1

1

SIWZ

Czy odział ginekologiczno –
połoŜniczy :
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Posiada salę operacyjna do
wykonywania cesarskiego cięcia
Ma zapewniony 24 h dyŜur
anestezjologiczny:

TAK / NIE

TAK / NIE

Liczba zabiegów złoŜonych
przeprowadzonych:

2008 r. : 34

Czy w ZOZ wykonywane są:
- operacje chirurgii plastycznej:
- eksperymenty medyczne:

NIE
NIE

Czy ZOZ posiada

Aptekę szpitalną

NIE

Dział farmacji szpitalnej

TAK

Własną kuchnię

TAK

Roszczenia z OC ZOZ w ostatnich 5 latach: brak roszczeń – nowa jednostka – jeden rok działalności medycznej ( od 0109-2008)
UWAGA!
PCM Sp. z o.o NZOZ Szpital Powiatowy. jest nowym podmiotem. Powstał w 2008 r w miejsce SP ZOZ w Wieruszowie.
Nie jest następcą prawnym SP ZOZ i nie przejął zobowiązań SPZOZ.
1. PROCEDURY: wszystkie wymagane w szpitalnictwie
SZPITAL w 2009 stara się o uzyskanie ISO
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Załącznik nr 8 do SIWZ
DANE O BUDYNKACH
Budynek Szpital – adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie-lecznictwo, administracja
teren ogrodzony – tak / nie,
1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji – 3 + piwnice pod częścią budynku ,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: betonowe, ceramiczne i częściowo drewniane w starym budynku szpitala,
Elementy drewniane – tak / nie strop w starej części budynku.
Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie
Pokrycie dachu – dachówka- tak / nie , papa tak / nie, inne ........................................
2. Zabezpieczenia p.poŜ.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoŜ. – ........................,
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieŜowe:
Okna –
oszklenia zwykłe tak / nie
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3
tak / nie
Kraty tak-Apteka szpitalna, pozostałe okna / nie
Rolety antywłamaniowe tak / nie
Niezabezieczone otwory: tak / nie ( jakie)uwaga:1 winda z wejściem od korytarza z wejściem na oddziały, 2 winda z
wejściem od strony podwórza z wejściem na oddziały,
Drzwi wejsciowe:
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / nie
Drzwi zaplecze: nie dotyczy
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków-..............., zamek atestowany tak / nie.
Brama do magazynu:
Pełna tak / nie,
konstrukcja : stalowa /aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszkle\nia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków ............. , ilość kłódek 1
Ryglowana od środka : tak / nie. Inne zabezpieczenia
Zabezpieczenia dodatkowe
Alarm lokalny – tak-Apteka , pozostałe - nie,
alarm połączony z jednostką ochrony – tak / nie , z włączeniem do akcji załóg- tak / nie
monitoring – tak / nie,
Całodobowa ochrona – tak / nie, na wezwanie
inne zabezpieczenia – tak / nie , jakie.............................................
Czy w/w alarmy są sprawdzane tak / nie, Jak często 1/miesiąc
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Budynek – kaplica, adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie- kaplica, magazyn bielizny,
teren ogrodzony – tak / nie,
1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji – 1,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: Ŝelbetonowe,
Elementy drewniane – tak / nie
Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie
Pokrycie dachu – dachówka- tak / nie , papa tak / nie, inne
2. Zabezpieczenia p.poŜ.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoŜ. – brak
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieŜowe:
Okna –
oszklenia zwykłe tak / nie
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3
tak / nie
Kraty tak / nie
Rolety antywłamaniowe tak / nie
Niezabezieczone otwory: tak / nie ( jakie).-.
Drzwi wejsciowe:
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / nie
Drzwi zaplecze: nie dotyczy
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków-..............., zamek atestowany tak / nie.
Brama do magazynu: bielizny
Pełna tak / nie,
konstrukcja : stalowa /aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszkle\nia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków: 1 ilość kłódek ...........................
Ryglowana od środka : tak / nie. Inne zabezpieczenia
Zabezpieczenia dodatkowe
Alarm lokalny – tak / nie,
alarm połączony z jednostką ochrony – tak / nie , z włączeniem do akcji załóg- tak / nie
monitoring – tak / nie,
Całodobowa ochrona – tak / nie, na wezwanie
inne zabezpieczenia – tak / nie , jakie.............................................
Czy w/w alarmy są sprawdzane tak / nie, Jak często nie dotyczy
Budynek – Kuchnia, rehabilitacja, Por. K, adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie- jw.
teren ogrodzony – tak / nie,
1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji – 1 + piwnice pod większą częścią budynku ,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: Ŝelbetonowe,
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Elementy drewniane – tak / nie
Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie
Pokrycie dachu – dachówka- tak / nie , papa tak / nie, inne
Swietlik dachowy z poliwęglanu
2. Zabezpieczenia p.poŜ.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoŜ. – brak
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieŜowe:
Okna –
oszklenia zwykłe tak / nie
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3
tak / nie
Kraty tak / nie
Rolety antywłamaniowe tak / nie
Niezabezieczone otwory: tak / nie ( jakie).-.
Drzwi wejsciowe:
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna metalowa
Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / nie
Drzwi zaplecze: nie dotyczy
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków-..............., zamek atestowany tak / nie.
Brama do magazynu: nie dotyczy
Pełna tak / nie,
konstrukcja : stalowa, /aluminiowa drewniana/ inna.....................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszkle\nia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków 2 , ilość kłódek brak
Ryglowana od środka : tak / nie. Inne zabezpieczenia
Zabezpieczenia dodatkowe
Alarm lokalny – tak / nie,
alarm połączony z jednostką ochrony – tak / nie , z włączeniem do akcji załóg- tak / nie
monitoring – tak / nie,
Całodobowa ochrona – tak / nie, na wezwanie
inne zabezpieczenia – tak / nie , jakie.............................................
Czy w/w alarmy są sprawdzane tak / nie, Jak często nie dotyczy
Budynek - RUM – adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie- administracyjny
teren ogrodzony – tak / nie,
1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji – 1 ,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: Ŝelbetonowe,
Elementy drewniane – tak / nie
Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie
Pokrycie dachu – dachówka- tak / nie , papa tak / nie, inne
2. Zabezpieczenia p.poŜ.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
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inne zabezpieczenia ppoŜ. – brak
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieŜowe:
Okna –
oszklenia zwykłe tak / nie
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3
tak / nie
Kraty tak / nie
Rolety antywłamaniowe tak / nie
Niezabezieczone otwory: tak / nie ( jakie).-.
Drzwi wejsciowe:
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / nie
Drzwi zaplecze: nie dotyczy
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna brak.
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków-..............., zamek atestowany tak / nie.
Brama do magazynu: nie dotyczy
Pełna tak / nie,
konstrukcja : stalowa /aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszkle\nia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków ....................... , ilość kłódek ...........................
Ryglowana od środka : tak / nie. Inne zabezpieczenia
Zabezpieczenia dodatkowe
Alarm lokalny – tak / nie,
alarm połączony z jednostką ochrony – tak / nie , z włączeniem do akcji załóg- tak / nie
monitoring – tak / nie,
Całodobowa ochrona – tak / nie, na wezwanie
inne zabezpieczenia – tak / nie , jakie.............................................
Czy w/w alarmy są sprawdzane tak / nie, Jak często 1/miesiąc
Budynek – Kotłownia adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie-kotłownia, warsztaty, garaŜ,
magazyn odpadów niebezpieczny, pom. agregatu prądotwórczego,
teren ogrodzony – tak / nie,
1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji – 1 + piwnice pod częścią budynku ,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: Ŝelbetonowe, ceramiczne,
Elementy drewniane – tak / nie
Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie
Pokrycie dachu – dachówka- tak / nie , papa tak / nie, inne
Kolektory słoneczne na dachu budynku - 21 szt
Komin stalowy od c.o. - gaz
2. Zabezpieczenia p.poŜ.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoŜ. – brak
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieŜowe:
Okna –
oszklenia zwykłe tak / nie
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oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3
tak / nie
Kraty tak / nie
Rolety antywłamaniowe tak / nie
Niezabezieczone otwory: tak / nie ( jakie).-.
Drzwi wejsciowe:
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa /drewniana/ inna metalowa
Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / nie
Drzwi zaplecze: nie dotyczy
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków-..............., zamek atestowany tak / nie.
Brama magazynu: do garaŜu - tak
Pełna tak / nie,
konstrukcja : stalowa, /aluminiowa drewniana/ inna.....................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszkle\nia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków 2 , ilość kłódek brak
Ryglowana od środka : tak / nie. Inne zabezpieczenia
Zabezpieczenia dodatkowe
Alarm lokalny – tak / nie,
alarm połączony z jednostką ochrony – tak / nie , z włączeniem do akcji załóg- tak / nie
monitoring – tak / nie,
Całodobowa ochrona – tak / nie, na wezwanie
inne zabezpieczenia – tak / nie , jakie.............................................
Czy w/w alarmy są sprawdzane tak / nie, Jak często nie dotyczy
Budynek Laboratorium – adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie-oddział dziecięcy,
laboratorium, administracja
teren ogrodzony – tak / nie,
1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji – 2 + piwnice pod częścią budynku ,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: Ŝelbetonowe, ceramiczne,
Elementy drewniane – tak / nie
Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie
Pokrycie dachu – dachówka- tak / nie , papa tak / nie, inne
2. Zabezpieczenia p.poŜ.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoŜ. – brak
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieŜowe:
Okna –
oszklenia zwykłe tak / nie
oszklenia antywłamaniowe co najmniej P3
tak / nie
Kraty tak / nie
Rolety antywłamaniowe tak / nie
Niezabezieczone otwory: tak / nie ( jakie).-.
Drzwi wejsciowe:
Pełne tak / nie,
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak / nie
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Ilość zamków-2, zamek atestowany: tak / nie
Drzwi zaplecze: nie dotyczy
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Pełne tak / nie,
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków-..............., zamek atestowany tak / nie.
Brama do magazynu: nie dotyczy
Pełna tak / nie,
konstrukcja : stalowa /aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszkle\nia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków ....................... , ilość kłódek ...........................
Ryglowana od środka : tak / nie. Inne zabezpieczenia
Zabezpieczenia dodatkowe
Alarm lokalny – tak / nie,
alarm połączony z jednostką ochrony – tak / nie , z włączeniem do akcji załóg- tak / nie
monitoring – tak / nie,
Całodobowa ochrona – tak / nie, na wezwanie
inne zabezpieczenia – tak / nie , jakie.............................................
Czy w/w alarmy są sprawdzane tak / nie, Jak często nie dotyczy
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Załącznik nr 9 do SIWZ
WYKAZ MIENIA

Wykaz Środków Trwałych PCM Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Lp. Nazwa Środków Trwałych

Wartość brutto

Wartość netto
31.08.09

1 Budynek Administracji
2 Budynek Rehabilitacji
Razem Budynki

123 500,00
443 900,00
567 400,00

120 155,23
431 877,73
552 032,96

3 Kanalizacja deszcowa
Razem Budowle

27 511,00
27 511,00

26 593,96
26 593,96

7 Wentylator
Razem Maszyny,Urzadz. i Aparaty
Ogółnego Stosowania

5 490,00

4 977,60

5 490,00

4 977,60

8 Obieradczka do ziemniaków
Razem Maszyny Specjalne BranŜowe

4 226,08
4 226,08

3 979,58
3 979,58

WyposaŜenie medyczne
11 Stół chirurgiczny
12 Stół chirurgiczny
27 Wózek Endo
Razem wyposaŜenie medyczne:

3 660,00
3 660,00
7 276,00
14 596,00

3 172,00
3 172,00
6 912,19

Razem: maszyny, urządzenia wyposaŜenie:

24 312,08

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Sprzęt elektroniczny-medyczny

Lp. Nazwa Środków Trwałych
13
14
24
25
26
28
29

Zestaw Rtg
Koncentrator tlenu
Zestaw endoskopowy
Gastroskop
Gastroskop
Pulsoksymetr
Myjnia endoskopowa
Razem WyposaŜenie

Wartość brutto
939 999,00
3 670,00
84 444,40
61 353,80
61 353,80
6 983,89
44 940,00
1 202 744,89

Wartość netto
31.08.09
438 666,20
3 425,32
80 222,17
58 286,12
58 286,12
6 518,29
42 693,00
688 097,22

Medyczny sprzęt elektroniczny przenośny - wyposaŜenie karetki EWE99FR
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lp
9

nazwa

wartość brutto

Pompa infuzyjna

4 162,30 zł

10

Defibrylator przenośny ZOOL Mseries

44 715,30 zł

11

Respirator reanimacyjno-transportowy
Pac 2D

20 640,30 zł

21

Kapnometr RespSense

22
24

6 848,00 zł

Pulsoksymetr przenośny NONN
8500MA
Autopulse-urządzenie do
automatycznego masaŜu serca

3 049,50 zł
77 598,40 zł
Razem :

157 013,80 zł

Sprzęt elektroniczny-niemedyczny
lp
4
5
6
10

nazwa

wartość brutto

NOTEBOOK
SERWER
SERWER
Kserokopiarka
Razem SE-niemedyczny:

lp

nazwa

4 148,99
17 220,30
40 687,00
5 697,40
67 753,69
wartość brutto

1 Oprogramowanie ERP
2 Oprogramowanie MediCom
3 Oprogramowanie eSIMPLE.HRM
Ogółem Wartości Niematerialne i
Prawne

3 008,07
12 915,20
32 549,56
4 652,84

65 880,00
65 880,00
20 740,00

35 685,00
43 920,00

152 500,00

79 605,00

Niskocenne ST PCM
Sprzęt elektroniczny niemedyczny

Nr_inwentarzowy
NC-000001-2008
NC-000002-2008
NC-000003-2008
NC-000004-2008
NC-000005-2008

Wartość
GUS aktualna
491
3 083,06
491
3 083,00
491
2 923,00
491
2 463,00
491
2 463,00

Nazwa_rodzajowa
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Komputer
Komputer
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NC-000006-2008
NC-000007-2008
NC-000009-2008
NC-000010-2008
NC-000011-2008
NC-000012-2008
NC-000017-2009
NC-000019-2009
NC-000020-2009
NC-000021-2009
NC-000023-2009
NC-000024-2009
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Komputer
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Komputer
Komputer
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Komputer
Mikser ręczny CMP 300 Combi Robot Coupe
Komputer
Maszyna wieloczynnościowa MESKO
Razem SE niemedyczny ( niskocenne):

Sprzęte elektroniczny medyczny
NC-000027-2009 Ssak akumulatorowo-sieciowy BSU 158 O B
Razem SE medyczny ( niskocenne):
Oprogramowanie
NC-000013-2008
NC-000014-2008
NC-000015-2008
NC-000016-2009
NC-000032-2009

Oprogramowanie LEX-0161
Oprogramowanie Serwis Prawo i Zdrowie
Oprogramowanie Infomaker
Program komputerowy Wikt Pro 2.0
Oprogramowanie
Razem oprogramowanie ( niskocenne):

WyposaŜenie niskocenne
NC-000025-2009 Myjnia do basenów- dezynfektor
NC-000026-2009 Deska ortopedyczna z unieruchomieniem
NC-000028-2009 Torbo-plecak TROOPER 60
NC-000034-2009 Meble biurowe
Razem wyposaŜenie ( niskocenne):
WyposaŜenie PCM
Nr_inwentarzowy
W -000001-2008
W -000002-2008
W -000003-2008
W -000004-2008
W -000005-2008
W -000006-2008
W -000007-2008
W -000008-2008

Nazwa_rodzajowa
Krzesła
Biurko
Szafki
Szafki
Szafka
Safka witrynka
Stół
Szafa ubraniowa

491
491
491
491
491
491
491
491
491
808
491
578

2 463,00
2 923,00
2 923,00
3 219,00
2 463,00
2 463,00
3 120,00
3 120,00
2 508,00
2 060,70
2 525,01
3 294,00
47 096,77

802

3 477,50
3 477,50

900
900
900
900
900

549,00
402,60
1 098,00
1 159,78
520,33
3 729,71

802
802
802
808

3 000,00
2 043,70
2 598,60
2 800,00
10 442,30

Wartość aktualna
1 254,00
639,01
139,00
577,98
169,01
999,01
1 018,99
651,25
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6
1
1
2
1
1
1
1
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W -000009-2008
W -000010-2008
W -000012-2008
W -000013-2008
W -000014-2008
W -000015-2008
W -000016-2008
W -000017-2008
W -000018-2008
W -000019-2008
W -000020-2008
W -000021-2008
W -000022-2008
W -000023-2008
W -000024-2008
W -000025-2008
W -000026-2008
W -000027-2008
W -000028-2008
W -000029-2008
W -000030-2008
W -000031-2008
W -000032-2008
W -000033-2008
W -000034-2008
W -000035-2008
W -000036-2008
W -000037-2008
W -000038-2008
W -000039-2008
W -000040-2008
W -000041-2008
W -000042-2008
W -000043-2008
W -000044-2008
W -000045-2008
W -000046-2008
W -000047-2008
W -000048-2008
W -000049-2008
W -000050-2008
W -000051-2008
W -000052-2008
W -000053-2008
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Szafa z półkami
Biurko
Szafa naro¿na
Biurko
Szafa z półkami
Krzesło obrotowe
Krzesło obrotowe
Krzesło obrotowe
Sejf
Kasetka
Skrzynka na klucze
Niszczarka
Biurko
Telefax laserowy Panasonic
Telefon
Stół
Krzesło
Drukarka hp laserowa
Drukarka hp laserowa
Drukarka hp laserowa Duplex
SWITCH-24 porty
SWITCH 8-portów
Monitor BANQ LCD 19"
Fotel Laguna
Fotel skóropodobny
Fotel skóropodobny
Czajnik
Komoda
Regał
Biurko
ława
Fotel Finka
Ciśnieniomierz manometryczny
Torba pielęgniarska czerwona
Szafki ubraniowe
Krzesła
Chłodziarko-ZamraŜarka Mastercook LW 58
Drukarka hp laserowa
Monitor BENQ LCD 19"
Nośnik Oprogramowania MS OFFICE
SWITCH 8-portów
Szafa krosownicza
Pulsoksymetr typ RAD-9
Pompa imfuzyjna typ DUET 20/50
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1 622,88
595,86
618,80
629,29
1 081,92
596,97
199,00
199,00
1 935,00
103,00
72,36
340,38
399,00
1 040,39
157,00
212,34
287,66
460,00
460,00
1 250,00
188,00
45,01
590,00
694,18
242,78
242,78
119,00
199,00
129,00
159,00
109,00
510,00
65,00
240,00
5 600,00
1 089,02
699,00
460,00
590,05
44,01
45,01
298,00
469,14
400,18

3
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
14
14
1
1
1
1
1
1
1
1

SIWZ

W -000054-2008
W -000055-2008
W -000056-2008
W -000057-2008
W -000058-2008
W -000059-2008
W -000060-2009
W -000061-2009
W -000062-2009
W -000063-2009
W -000064-2009
W -000065-2009
W -000066-2009
W -000067-2009
W -000068-2009
W -000069-2009
W -000070-2009
W -000071-2009
W -000072-2009
W -000073-2009
W -000074-2009
W -000075-2009
W -000076-2009
W -000077-2009
W -000078-2009
W -000079-2009
W -000080-2009
W -000081-2009
W -000082-2009
W -000084-2009
W -000085-2009
W -000087-2009
W -000088-2009
W -000089-2009
W -000090-2009
W -000091-2009
W -000092-2009
W -000093-2009
W -000094-2009
W -000095-2009
W -000096-2009
W -000097-2009
W -000098-2009
W -000099-2009
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Pompy strzykawkowe typ PILOT A
Pompa strzykawkowa typ PILOT A
Zgrzewarka ZFR-25
Pulsoksymetr typ N 395-1
Aparat do przesiewowych badań słuchu
Inkubator zamknięty do opieki podstawowe
Kuchenka Mikrofalowa DAEWOO
Kpl.poreczy bocznych
SWITCH 8 portów
Zestaw pielęgnacyjny
Szafka kuchenna
Szafy przeszklone
Szafy
Nadstawki na szafy
Stolik
Półka wisząca
Szafka pod zlewozmywak
Stojak na butle
Szafka
Monitor Samsung
Ssak SU1/M
Aparat AMBU
Biurko
Stolik pod komputer
Aparat AMBU
Poręcze boczne metalowe
Pendrive
Kontener
Szafa
Czajnik Zelmer
Czajnik Zelmer 17Z015
Czajnik ZELMER
Zasilacz awaryjny UPS
Zasilacz awaryjny UPS
Zasilacz awaryjny UPS
Zasilacz awaryjny UPS
Zasilacz awaryjny UPS
Czajnik bezprzewodowy APOLLO
Poręcze boczne
Zestaw do æwiczeñ palców d³oni
Stół do masaŜu
Zestaw komputerowy
Elektrokardiograf 3-kana³owy typ.AsCARD
Bilirubinomierz
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467,22
233,61
500,00
1 000,00
1 500,00
198,99
1 840,40
52,00
1 613,00
180,00
1 200,00
800,00
2 520,00
180,00
70,00
180,00
170,00
80,00
645,01
1 230,50
140,00
290,00
150,00
140,00
460,10
138,99
315,98
400,16
103,54
108,99
119,00
622,00
572,00
286,03
286,00
286,00
49,99
460,10
50,00
200,00
300,00
500,00
1 100,00

2
1
1
1
1
1
1
4
1
5
1
2
2
14
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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W -000100-2009
W -000101-2009
W -000102-2009
W -000103-2009
W -000104-2009
W -000105-2009
W -000106-2009
W -000107-2009
W -000108-2009
W -000109-2009
W -000110-2009
W -000111-2009
W -000112-2009
W -000113-2009
W -000114-2009
W -000115-2009
W -000116-2009
W -000117-2009
W -000118-2009
W -000119-2009
W -000120-2009
W -000121-2009
W -000122-2009
W -000123-2009
W -000124-2009
W -000125-2009
W -000126-2009
W -000127-2009
W -000128-2009
W -000129-2009
W -000130-2009
W -000131-2009
W -000132-2009
W -000133-2009
W -000134-2009
W -000135-2009
W -000136-2009
W -000137-2009
W -000138-2009
W -000139-2009
W -000140-2009
W -000141-2009
W -000142-2009
W -000143-2009
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Chodzik dla dorosłych 4-kołowy
KsiaŜki
KsiaŜki
KsiaŜki
Dwukomorowa pneumatyczna poduszka
Ssak przenoœny elektryczny SU-1
Pneumatyczny materac przeciwodleŜynowy
Pneumatyczne materace przeciwodleŜynowe
Glukometr z wyposaŜeniem
Koncentrator tlenu DeVILBISS 515KS
Wózek do przewoŜenia chorych WP-03.0
System Higieny Osobistej
Pionizator STANDY nr4
Sprzęt ślizgowy
Zestaw narzędzi chirurgicznych
Stojak do kroplówek
Stolik zabiegowy
Zestaw podkładek przeciwodleŜynowych
Wózek inwalidzki dla dorosłych,składany
Wózek inwalidzki dla dorosłych,składany
Podnośnik uniwersalny ,osobowy
Podnośnik uniweralny,osobowy,elektryczny
Krzesło kąpielowe
Wózek toaletowo-kapielowy
Materac do ćwiczeń gimnastycznych
UGUL
Stół pionizacyjny SP-1/E
Schody rehabilitacyjne
Poręcze rehabilitacyjne
Przyrząd do ćwiczeń kończyn dolnych RD-1
Przyrząd do ćwiczeń kończyn górnych RG-1
Rehabilitacyjne urządzenie przyłóŜkoweSpektofotometr Marcel typ MEDIA-BIO
Urządzenie D-LINK DIR 300 for DSL
Szafki wiszące
Szafy
Inhalator pneumatyczny,tłokowy
Lampa bakteriobójcza NBVE 110 SL
Lodówka turystyczna 35 l
Kuchnia elektryczna 2-palnikowa
Drukarka HP
Monitor BENQ 19"
Deska pediatryczna PediPac 78
Kamizelka ortopedyczna KED 125
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100,00
2,00
8,00
4,00
60,00
100,00
200,00
400,00
50,00
500,00
100,00
1 500,00
200,00
60,00
100,00
10,00
10,00
41,00
50,00
50,00
100,00
120,00
10,00
20,00
10,00
300,00
100,00
80,00
50,00
10,00
10,00
50,00
167,63
400,00
1 800,00
1 262,60
1 337,50
69,90
144,40
498,00
451,00
1 508,70
508,25

4
2
8
4
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
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W -000144-2009
W -000145-2009
W -000146-2009
W -000147-2009
W -000148-2009
W -000149-2009
W -000150-2009
W -000151-2009
W -000152-2009
W -000153-2009
W -000154-2009
W -000155-2009
W -000156-2009
W -000157-2009
WC-000083-2009

Ciśnieniomierz stacjonarny œcienny
Ciśnieniomierz przenośny DuraShock DS55
NoŜyczki ratownicze
Mankiet do infuzji
Koc bakteriostatyczny 4578
Śpiwór bakteriostatyczny 4580
Płachta ratownicza MANTA
LeŜanka drew.Primo-K008
LeŜanka met.Standart-K008
SWITCH ZYXEL ES-124P
Drukarka BROTHER DCP-165 C
Wziernik z obciąŜnikiem
Chłodziarka "BEKO"
Telefon PANASONIC KX-TG1100
Biurko
Razem

845,30
609,90
122,00
278,20
310,30
642,00
567,10
1 469,40
993,24
300,00
330,01
129,90
699,00
144,00
422,12
73 091,32

1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

Wykaz Środków Trwałych dzierŜawionych od SPZOZ i Starostwa Powiatowego

I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Lp.

Nazwa obiektu

Wartość brutto

Wartość netto 31.08.09

BUDYNKI
1 Budynek szpitala
2

"

Laboratorium

3

"

Magazynu

4 Budynek kotłowni
5

"

Kostnicy

Razem

2 398 033,46

1 306 174,25

488 342,54

319 844,06

8 629,56

2 660,88

354 601,42

109 817,89

27 865,74

16 209,03

3 277 472,72

1 754 706,11
-

BUDOWLE

-

1 Ogrodzenie Szpital

3 912,78

52,21

168 695,69

73 101,44

32 297,88

23 685,10

204 906,35

96 838,75

Nawierzchnia Szpitalna

89 338,78

-

Razem 100 %

89 338,78

-

294 245,13

96 838,75

2 Rurociągi sieci cieplnej
3 Rurociągi sieci kanalizacyjnej Szpital
Razem

Ogółem Budowle
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KOTŁY GRZEJNE

-

1 Technologia kotłowni Szpitala
Ogółem Kotły

330 900,00

199 643,00

330 900,00

199 643,00
-

MASZYNY,URZĄDZENIA I APARATY
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

-

1 Agregat kpl.Hermet.

5 938,02

2 325,76

Razem

5 938,02

2 325,76

Zestaw komputerowy

4 865,72

-

Czytnik kodów

2 793,80

-

Czytnik kodów

2 793,80

-

Zestaw komputerowy

6 081,84

-

Serwer-sieć informatyczna

28 915,24

-

Razem 100%

45 450,40

Ogółem

51 388,42

2 325,76
-

MASZYNY SPECJALNE BRANś.

-

1 Technologia kuchni

33 956,26

7 017,58

33 956,26

7 017,58

Naświetlacz komorowy

4 257,80

-

Zmywarkowyparzacz

4 185,00

-

Razem 100%

8 442,80

Razem

Ogółem maszyny specjalne branzowe

42 399,06

7 017,58
-

URZĄDZENIA TECHNICZNE

-

1 Instalacja solarna
2 Klimatyzator
Razem

334 200,00

144 820,00

5 612,00

3 881,61

339 812,00

148 701,61

DŜwig osobowy

19 995,15 limit SE-cz. Elektron

DŜwig towarowy

33 446,63 limit SE-cz. Elektron

Razem 100 %

53 441,78

-

393 253,78

148 701,61

Ogółem urzadzenia techniczne
WYPOSAśENIE

-

medyczne
6 Zbiornik do ap.KRIOPOL

4 001,60
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18 Stół operacyjny SU-02 z lampą

68 819,19

18 442,52

21 Fotel ginekologiczny

10 384,35

2 769,18

22 Wirówka laboratoryjna

7 381,50

3 075,58

31 Wózek do przewoŜenia chorych

5 162,75

3 786,00

44 726,00

33 544,51

33 Specol 11

3 307,60

-

35 Zestaw STOMAX 101

4 027,26

-

36 Amnioskop

1 642,92

-

234,46

-

40 Reanimator

2 856,74

-

41 Stół do masaŜu

2 104,33

-

32 Colonofiberoskop

39 Miernik ciśnienia

46 Stanowisko do resuscytacji

13 874,00 limit SE-cz. Elektron

47 Lampa do fototerapii

3 656,00

-

48 Stół kuchenny

1 525,00

-

49 Wirówka laboratoryjna

3 447,33

-

51 Aparat AMBU

4 442,32

-

54 Stół resuscytacyjny

27 797,61 limit SE-cz. Elektron

55 Lampa do fototerapii

10 677,59

-

57 Kolonofiberoskop-Akcesoria

35 583,80

-

58 Gastrofiberoskop-Akcesoria

11 034,24

-

60 Wirówka laboratoryjna

3 641,94

-

62 Walizka reanimacyjna

4 095,08

-

63 Negatoskop

2 623,00

-

71 Wózek do przewoŜenia chorych

4 485,70

-

72 Wózek do przewoŜenia chorych

4 837,05

-

Razem wyposaŜenie medyczne:

286 369,36

WyposaŜenie pozostałe

361 275,48

Razem: maszyny, urządzenia, wyposaŜenie

-

1 465 586,10
-

II Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
URZĄDZENIA TECHNICZNE

15 272,14

3 Centrala SIEMENS

13 108,58
-

WYPOSAśENIE

-

Sprzęt elektroniczy - medyczny
1 Aparat do terapii ultradŜwiękowej

20 351,68

1 356,80

2 Kardiomonitor

16 237,89

1 082,53

3 Kardiomonitor

16 237,89

1 082,53
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Ap.do ciągłego ruchu
4 pasywnegoARTROMOT

22 029,00

5 Ap.do krioterapii KRIOPOL

5 507,25

15 793,00

3 948,22

213 912,15

57 043,26

39 677,64

10 580,73

5 885,00

490,44

10 Ap.HOLCARD

31 500,00

8 400,00

11 Defibrylator M-series

28 779,94

3 357,62

12 Gastrofiberoskop GIF-E

38 883,00

4 536,35

213 497,10

57 982,19

14 Kardiotokograf Sonicaid

35 395,60

9 438,80

15 Monitor pacjenta ICARD M wersja M98

24 289,00

6 477,04

16 Monitor pacjenta ICARD M wersja M58

15 472,20

4 125,92

17 Respirator CompPac

29 499,15

7 866,46

23 Aparat do elektroterapii BTL

11 960,00

5 581,36

24 Ergometr Reh.

5 940,00

2 772,00

25 Elektrokardiograf AsCard Gold

4 729,40

1 418,85

26 Monitor ICARD M58

15 831,72

5 277,26

27 Wózek reanimacyjny

31 943,91

13 842,35

7 Sterylizator parowy 2406 EN EC 1
8 Sterylizator stołowy K7
9 Elektrokardiograf AsCard

13 USG z Dopplerem

28 Cieplarka EN 025

4 343,20

2 243,96

29 Densytometr Densonorm i 21

14 344,20

7 889,31

30 Zestaw do prób wysiłkowych z bieznią

34 026,00

22 116,90

8 247,86

-

11 527,28

-

5 530,81

-

16 558,16

-

43 Mikroskop

5 441,69

-

44 Aparat EKG ASCARD

2 488,50

-

45 Pompa infuzyjna

1 830,00

-

50 Pulsoksymetr

4 704,47

-

52 Kardiotokograf

8 750,00

-

53 Kardiotokograf

8 750,00

-

56 Monitor do stęŜenia tlenu

2 612,20

-

13 533,80

-

117 085,42

-

34 Fotometr
37 Kardiotokograf
38 Diaskope 2
42 Zestaw Holtera

59 System CPAP
61 Aparat USG
64 Analizator hematologiczny

58 000,00

-

65 Pompa infuzyjna

4 880,00

-

66 Pompa infuzyjna

4 880,00

-

67 Ssak OGARIT

4 935,51

-

68 Kardiomonitor

20 050,70

-

69 Zestaw do magnetoterapii

10 675,00

-

70 Zestaw CTL

12 261,00

-
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Razem SE medyczny:

1 213 301,07

Sprzęt elektroniczy - niemedyczny
19 Kserokopiarka CANON

4 941,00

988,20

20 Zgrzewarka impulsowa GS 200

3 747,84

999,45

Razem SE niemedyczny:

8 688,84

Środki dzierŜawione

6 274 566,00
-
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Załącznik nr 10 do SIWZ
Dokumenty finansowe za rok 2008

Bilans na dzień 31.12.2008
Pozycja

Wyszczególnienie

Stan na dzień
04.06.2008

Stan na dzień
31.12.2008

1

2

3

4

AKTYWA

A.

Aktywa trwałe

I.

Wartości niematerialne i prawne

589 200,00

1 367 173,35

0,00

123 525,00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne

123 525,00

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II.

Rzeczowe aktywa trwałe

589 200,00

1 235 394,35

1 Środki trwałe

589 200,00

1 226 395,63

a) grunty

21 800,00

21 800,00

567 400,00

561 489,60

b) budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i
wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny

66 374,11

d) środki transportu

0,00

e) inne środki trwałe

576 731,92

2 Środki trwałe w budowie

8 998,72

3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III.

NaleŜności długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek
IV.

Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe
4 Inne inwestycje długoterminowe
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Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

8 254,00
8 254,00

2 Inne rozliczenia międzyokresowe

B.

Aktywa obrotowe

I.

Zapasy

0,00

1 577 266,49

0,00

39 273,66

1 Materiały

32 002,46

2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy
II.

7 271,20

NaleŜności krótkoterminowe
1 NaleŜności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty

0,00

1 254 404,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 254 404,38

0,00

1 254 398,24

- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
b) inne
2 NaleŜności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty
- do 12 miesięcy

1 254 398,24

- powyŜej 12 miesięcy
b) z tytułów budŜetowych

6,14

c) inne

0,00

d) dochodzone na drodze sądowej
III.

Inwestycje krótkoterminowe
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych

0,00

208 703,56

0,00

208 703,56

0,00

0,00

0,00

0,00

- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone poŜyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone poŜyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
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c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne

0,00

- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
- inne środki pienięŜne

208 703,56
208 703,56

0,00

0,00

- inne aktywa pienięŜne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.

74 884,89

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

RAZEM AKTYWA

589 200,00

Pozycja

Wyszczególnienie

1

2

Stan na dzień
04.06.2008
3

2 944 439,84

Stan na dzień
31.12.2007
4

PASYWA

A.

Kapitał (fundusz) własny

I.

Kapitał podstawowy

II.

NaleŜne wpłayy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

III.

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

V.

Kapitał z aktualizacji wyceny

VI.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII.

Zysk (strata) netto

IX.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość
ujemna)

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I.

Rezerwy na zobowiązania
1

589 200,00

1 668 726,17
1 189 200,00

-600 000,00

1 189 200,00

479 526,17

0,00

1 275 713,67

0,00

8 418,00

0,00

0,00

0,00

8 418,00

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowa
II.

8 418,00

Zobowiązania długoterminowe

0,00

1 Wobec jecnostek powiązanych
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2 Wobec pozostałych jednostek

0,00

0,00

a) kredyty i poŜyczki
b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III.

Zobowiązania krótkoterminowe
1 Wobec jecnostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

0,00

698 355,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

698 355,27

0,00

0,00

0,00

575 290,23

- do 12 miesięcy
- powyŜej 12 miesięcy
b) inne
2 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i poŜyczki
b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług
- do 12 miesięcy

575 290,23

- powyŜej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń

98 944,39

h) z tytułu wynagrodzeń

24 120,65

i) inne
3 Fundusze specjalne
IV.

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

568 940,40

0,00

568 940,40

1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe

380 248,80

- krótkoterminowe

188 691,60

RAZEM PASYWA

589 200,00

Data sporządzenia: 16.03.2008
Sporządził:

Zarząd:
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Lp

Wyszczególnienie

A

Przychody ze sprzedaŜy i zrównane z nimi, w tym

Dane za
okres
04.06.2008 31.12.2008 r.
4 477 092,81

od jednostek powiązanych
I

Przychody ze sprzedaŜy produktów

II

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)

III

Koszt wytworzenia produktówna własne potrzeby

IV

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów

B

4 401 256,42

Koszty działalności operacyjnej

66 466,89

9 369,50
3 902 755,27

I

Amortyzacja

48 121,12

II

ZuŜycie materiałów i energii

III

Usługi obce

IV

Podatki i opłaty

16 034,94

V

Wynagrodzenia

1 722 958,66

VI

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

523 675,43
1 171 477,21

322 614,07

VII Pozostałe koszty rodzajowe

87 841,73

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów

10 032,11

C

Zysk / strata ze sprzedaŜy ( A - B )

574 337,54

D

Pozostałe przychody operacyjne

17 604,88

I

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II

Dotacje

8 336,46

III

Inne przychody operacyjne

9 268,42

E

Pozostałe koszty operacyjne

1,95

I

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III

Inne koszty operacyjne

F

Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )

G

Przychody finansowe

I

1,95
591 940,47
7 526,42

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym
- od jednostek powiązanych

II

Odsetki, w tym

7 526,42

- od jednostek powiązanych
III

Zysk ze zbycia inwestycji

IV

Aktualizacja wartości inwestycji

V

Inne

H

Koszty finansowe

6 205,72
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Odsetki, w tym

6 205,72

- od jednostek powiązanych
II

Strata ze zbycia inwestycji

III

Aktualizacja wartości inwestycji

IV

Inne

I

Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)

J

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)

I

Zyski nadzwyczajne

II

Straty nadzwyczajne

593 261,17
0,00

K

Zysk / strata brutto ( I+/-J )

593 261,17

L

Podatek dochodowy

113 735,00

M

Pozostałe obwiązkowe zmniejszenie zysku
(zwiększenie straty)

N

Zysk / strata netto (K- L-M )

479 526,17

Data sporządzenia: 16.03.2008
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Załącznik nr 11 do SIWZ
KWESTIONARIUSZ Z DANYMI DO UBEZPIECZENIA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI

1. Informacje o spółce
1.1. Nazwa Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
1.2. Adres siedziby głównej Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
1.3. A. Sąd rejestrowy/ Kraj Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
B. Numer rejestru sądowego XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
1.4. Data utworzenia 4.06.2008 roku
1.5. Całkowita liczba pracowników 171
1.6. Osoby objęte ubezpieczeniem (ubezpieczeni), w tym:
a) Spółka dominująca
Nazwa kategorii

Liczba
osób

Zarząd
Rada Nadzorcza

1
3

Komisja Rewizyjna
Dyrektorzy (ścisła kadra kierownicza)

3

Prokurenci
Inni

1

Imię i nazwisko, stanowisko, data nominacji,
podstawa zatrudnienia (umowa o pracę, umowa
zlecenia
- „kontrakt menedŜerski” itp.),
doświadczenia zawodowe w ciągu ostatnich 10 lat.
Eunika Adamus –umowa o pracę
Pietrzykowski Wojciech Jan, Witkowski Lech
Franciszek, Pustelnik Jolanta Zofia - powołanie
Barbara Skałecka, Beata Krasoń, Ireneusz Białek –
umowa o pracę
-

b) Spółki zaleŜne – nie dotyczy
1.7. Czy akcjonariusze działają jako członkowie władz spółki albo spółek zaleŜnych? (Jeśli tak prosimy o podanie imienia,
nazwiska, nazwy spółki, stanowisko, wielkość udziału) NIE
1.8. Czy spółka jest w grupie kapitałowe? Jeśli tak, prosimy o szczegóły. NIE
2. Struktura własności
2.1. Spółka jest X spółką publiczną (z większościowym udziałem Skarbu Państwa)
spółka prywatną (z większościowym udziałem kapitału prywatnego)
2.2. Spółka jest lub kiedykolwiek była notowana na giełdzie papierów wartościowych:
w Polsce
Tak X Nie
za granicą
Tak X Nie
Czy wśród akcjonariuszy są podmioty zagraniczne? NIE
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JeŜeli tak, prosimy podać szczegóły...............................................................
2.3. Liczba udziałów (akcji) i udziałowców (akcjonariuszy) 0
Bez prawa głosu
Liczba udziałów (wyemitowanych akcji)
Liczba udziałowców (akcjonariuszy)

Z prawem głosu
11892

2.4. W przypadku udziałowców posiadających większościowy procent udziałów (akcji) lub procent praw głosu prosimy
podać czym zajmuje się dany podmiot i w jaki sposób jego działalność jest związana z działalności spółki
Wnioskodawczyni.
................................................................................................................................................................................................
2.5. Nazwy udziałowców (akcjonariuszy) posiadających bezpośrednio lub pośrednio więcej niŜ 10% udziałów (akcji)
Nazwa (imię i nazwisko)
Procent udziałów (akcji)
Procent praw głosu
Powiat Wieruszowski

100 %

100%

2.6. Czy spółka jest spółką zaleŜną innego podmiotu w rozumienie kodeksu spółek handlowych?
Tak
X Nie
2.7. Czy planowane jest wprowadzenie akcji spółek na giełdę papierów wartościowych? NIE
Firmy zaleŜne
Czy spółka posiada firmy zaleŜne, tzn czy:
• kontroluje skład zarządu
Tak X Nie
• posiada prawo do więcej niŜ 50% głosów na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu)
Tak X Nie
• posiada więcej niŜ 50 % udziałów (akcji) Tak X Nie
3.Przedmiot działalności spółki
3.1. Rodzaj działalności
Rodzaj działalności

Liczba lat, w ciągu których spółka prowadzi
nieprzerwanie daną działalność

Usługi medyczne

1 rok

Operacje w Ameryce Północnej
Czy spółka prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie lub na ich terytoriach albo w ich
protektoratach? Tak X Nie
3.2.Dane finansowe –bilans i rachunek zysków i strat – wg załącznika nr 10.
3.3. Czy przez okres ostatnich pięciu lat:
• spółka zmieniła nazwę X Tak Nie
JeŜeli tak, prosimy o szczegóły Z Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. Na Powiatowe Centrum Medyczne sp.zo
o.o. NZOZ Szpital Powiatowy
• spółka lub firma zaleŜna została wykupiona, połączona lub zostały poczynione kroki ku temu?
Tak X Nie
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struktura własności uległa zmianie (np. czy zmieniła się liczba i rodzaj udziałów (akcji) na które jest podzielony
kapitał )
Tak X Nie
spółka lub firma zaleŜna dokonała wykupienia, połączenia lub innej zmiany rodzaju działalności albo czy było to
rozwaŜane Tak X Nie
spółka rozwiązała z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia Tak X Nie
spółka wycofała udzielone członkowi władz lub dyrekcji zlecenie - „kontrakt menedŜerski” Tak X Nie
ubezpieczony był odwołany ze stanowiska przed upływem kadencji Tak X Nie
spółka zerwała stosunki z bankiem, doradcą, rewidentem lub księgowym albo czy takie kroki lub zerwanie stosunków
było rozwaŜane Tak X Nie
Czy nastąpiła zmiana sytuacji finansowej lub struktury kapitałowej spółki, czy istnieje jakaś sytuacja lub zdarzenie nie
odzwierciedlone w rocznym sprawozdaniu i innych sprawozdaniach finansowych załączonych do niniejszego
wniosku, które mogłyby wpłynąć istotnie na sytuację finansową przedstawioną w tych sprawozdaniach? Tak
x Nie
Czy jest moŜliwe skierowanie wobec spółki lub Ubezpieczonego roszczenia przez podmiot zagraniczny,
podlegającemu obcemu prawu? NIE
Czy jakakolwiek osoba, która ma być ubezpieczona, jest świadoma istnienia jakichkolwiek faktów bądź okoliczności,
które mogą wpłynąć na zdolność spółki do pokrycia wszystkich swoich zobowiązań, gdy staną się wymagalne?
Tak X Nie

3.4. Czy spółka posiada ocenę zdolności kredytowej lub zdolności płatniczej (rating)?
Tak X Nie
3.5. W jaki sposób odbywa się, w odniesieniu do decyzji członków zarządu spółki regularna, wewnętrzna procedura
kontroli?
Prosimy o szczegóły ..........................................................................................
3.6. Czy spółka przygotowuje się do wprowadzenia do publicznego obrotu obligacji? akcji? ADR, GDR? innych papierów
wartościowych? NIE
3.7. Czy w ciągu najbliŜszych 12 miesięcy planowana jest likwidacja spółki? NIE
9. Szkodowość
10.1. Czy kiedykolwiek zostało zgłoszone jakiekolwiek roszczenie przeciwko obecnym lub byłym członkom władz lub
dyrekcji spółki albo jej firm zaleŜnych w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków władz i dyrekcji?
Tak X Nie
10.2. Czy spółce lub któremukolwiek z ubezpieczonych są znane okoliczności lub wypadki mogące rodzić roszczenia w
zakresie odpowiedzialności cywilnej członków władz i dyrekcji w okresie ubezpieczenia lub w okresie, o którym mowa w
pkt 9?
Tak X Nie
10.3. Czy zostały zauwaŜone fakty , okoliczności lub sytuacje albo czy jakiekolwiek błędy zostały dokonane w
poprzednim okresie ubezpieczenia, które mogą rodzić roszczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej członków władz i
dyrekcji ?
Tak X Nie
10.4. Czy spółce lub firmie zaleŜnej wiadomo o będącym w toku procesie sądowym (np. odszkodowawczym,
antymonopolowym, podatkowym, z zakresu prawa autorskiego) albo postępowaniu administracyjnym przeciwko niej lub
członkom ich władz lub dyrekcji albo o przygotowaniach do nich
Tak X Nie
10.Poprzednie ubezpieczenie : NIE BYŁO
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