Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
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)

1) 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104
Gabinety medycyny szkolnej:
2) 98-400 Wieruszów, ul. Mikołaja Kopernika 2A
3) 98-400 Wieruszów, ul. Teklinowska 27
4) 98-400 Wieruszów, ul. Szkolna 1-3
Ratownictwo medyczne (zespół ratownictwa „P”)
5) 98-420 Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Obrót za rok 2010

14.336.925,12

Planowany obrót na rok
2011:
Liczba zatrudnionych :
Opis
prowadzonej:
działalności:
(dokładny
opis,
proszę
wymienić wszystkie rodzaje
działalności,
które
mają
zostać
objęte
ubezpieczeniem).

14.279.370,00

PKD
:
EKD
:
Nr rejestracji ZOZ
Data rejestracji ZOZ
Data rozpoczęcia działalności
Organ Założycielski

etatów na dzień 30.06.2011r. 128 + 42 osób na umowę o prace i kontrakt
Zakres
prowadzonej
działalności:
udzielanie
świadczeń
zdrowotnych- lecznictwo otwarte i lecznictwo zamknięte (oddziały:
ginekologiczno-położniczy, pediatryczny, neonatologiczny, chorób
wewnętrznych), izba przyjęć, poradnie: chirurgiczna, ortopedyczna,
ginekologiczno-położnicza,
diabetologiczna,
neurologiczna,
dermatologiczna, gruźlicy i chorób płuc,
zdrowia psychicznego,
psychologiczna, pracowni: USG, EKG, endoskopii, diagnostyki
obrazkowej, fizykoterapii, kinezyterapii, fizjoterapii, poradnia
rehabilitacyjna,
gabinet
medycyny
szkolnej,
pielęgniarka
epidemiologiczna,
Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy,
hospicjum
domowe, kuchnia szpitalna, administracja
Ratownictwo Medyczne (gabinet lekarza POZ, gabinet pielęgniarki
i położnej środowiskowej, gabinet zabiegowy, zespół transportu
sanitarnego, Zespół ratownictwa medycznego „P”, Zespół
ratownictwa medycznego „S” )
8610 Szpitalnictwo
8610 Szpitalnictwo

Numer KRS:0000309670
04.07.2008r.
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
2010:

Lecznictwo otwarte.

Lecznictwo zamknięte.

23.267

3.460

Planowana liczba pacjentów w 2011
Liczba lekarzy pracujących:

28.406
Na umowę o pracę: 3

3.500
Kontrakty i inne:42

Liczba lekarzy wykonujących zabiegi: 10
Liczba lekarzy

Inny personel

Inne zatrudnione osoby:
Ilość łóżek w 2010 r

I stopień
specjalizacji

II stopień specjalizacji

Specjaliści

11

10

11

Liczba
Pielęgniarki:
67
Położne:
6
Technik analityki medycznej:
0
Technik RTG:
3
Technik farmacji:
1
Technik fizjoterapeuta:
5
Inny średni:
0
Sanitariusze:
4
Salowe
12
Administracja, kierowcy, gospodarczy: 15+0+12

90

A. LEKARZE
Specjalizacja

1

2

3

Alergologia
Anestezjologia i intensywna

5

2

Specjalizacja
Ortopedia i traumatologia
narządu ruchu

1

2
2

3

1

Geriatria

Audiologia i foniatria

Hematologia

Chirurgia dziecięca

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej

Kardiochirurgia

Otorynolaryngologia

Chirurgia naczyniowa

Kardiologia

Patomorfologia

Kardiologia dziecięca

Położnictwo i ginekologia

Chirurgia onkologiczna

Medycyna nuklearna

Pediatria

Chirurgia plastyczna

Medycyna paliatywna

Psychiatria

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Medycyna pracy

Psychiatria dzieci i młodzieży

4

3

Onkologia kliniczna
Onkologia i hematologia
dziecięca
Ortopedia i traumatologia
narządu ruchu

Choroby płuc

1

Medycyna ratunkowa

Choroby wewnętrzne

6

Medycyna rodzinna

Rehabilitacja medyczna

Medycyna sądowa

Reumatologia

Medycyna sportowa

Seksuologia

Choroby zakaźne
Dermatologia i wenerologia

2

Diabetologia

2

1

1

Medycyna transportu

Toksykologia kliniczna

Mikrobiologia lekarska

Transfuzjologia kliniczna

Endokrynologia

Nefrologia

Epidemiologia

Neonatologia

Gastroenterologia

3

Neurologia

Inna (jaka) radiologia,
radiodiagnostyka
................................................

3. liczba lekarzy wykonujących zabiegi:

Czy ZOZ posiada OIOM

TAK / NIE

Liczba łóżek

Czy ZOZ posiada odział
ginekologiczno – położniczy
Ilość przyjętych porodów:
2010 r.
Czy oddział ginekologiczno –
położniczy posiada inkubatory:
Czy odział ginekologiczno –
położniczy :

TAK / NIE

Liczba łóżek: 18

241
TAK / NIE

Liczba:2

Posiada salę operacyjna do
wykonywania cesarskiego cięcia

TAK / NIE

Ma zapewniony 24 h dyżur
anestezjologiczny:

TAK / NIE

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

NIE
NIE

Czy ZOZ posiada

Aptekę szpitalną

1

Urologia

2. liczba lekarzy pracujących na podstawie innych umów:

2010 r. : 68

5
1

Zdrowie publiczne
1

1. liczba lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę:

Liczba zabiegów złożonych
przeprowadzonych:

2

Transplantologia kliniczna
1

Neurochirurgia
3

5

Radioterapia onkologiczna

Diagnostyka laboratoryjna

Farmakologia kliniczna

3

Neurologia dziecięca
Okulistyka

Genetyka kliniczna

Angiologia

Chirurgia ogólna

2

2

NIE

1

3

Dział farmacji szpitalnej

TAK

Własną kuchnię

TAK

OBOWIĄZUJĄCE W SZPITALU :

PROCEDURY: wszystkie wymagane w szpitalnictwie
SZPITAL POSIADA - AKREDYTACJĘ , ISO : Szpital Posiada Certyfikat Systemu Zarządzania
Jakością wg normy ISO 9001:

I 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.poż.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoż. – ........................,
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
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: Nie dotyczy
Pełna tak / nie,
konstrukcja : stalowa /aluminiowa/ drewniana/ inna.........................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszkle\nia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków ............. ,
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/kwartał

Budynek – kaplica, adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie- kaplica,
teren ogrodzony – tak / nie,
1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji – 1,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: żelbetonowe,
Elementy drewniane – tak / nie
Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie
Pokrycie dachu – dachówka- tak / nie , papa tak / nie, inne
2. Zabezpieczenia p.poż.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoż. – brak
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
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
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/
Pełne tak / nie,
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: 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: żelbetonowe,
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.poż.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoż. – brak

3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
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:
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/ inna metalowa
Pełne tak / nie,
Oszklone tak / nie – oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków-2, zamek atestowany:
tak / nie
Drzwi zaplecze: nie dotyczy
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/
Pełne tak / nie,
inna.........................
Oszklone tak / nie - oszklenia zwykłe tak / nie , oszklenia antywłamaniowe* tak / nie
Ilość zamków-..............., zamek atestowany tak / nie.
Brama do magazynu: nie dotyczy
konstrukcja : stalowa, /aluminiowa drewniana/ inna.....................
Pełna tak / nie,
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 -Administracji – adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenieadministracyjny
teren ogrodzony – tak / nie,
1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji – 1 ,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: żelbetonowe,
Elementy drewniane – tak / nie
Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie
Pokrycie dachu – dachówka- tak / nie , papa tak / nie, inne
2. Zabezpieczenia p.poż.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoż. – brak
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
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/kwartał

Budynek – Kotłownia adres: 98-400 Wieruszów ul. Warszawska 104., przeznaczenie-kotłownia,
warsztaty, garaż, magazyn odpadów niebezpiecznych , pomieszczenie bielizny, pom. agregatu
prądotwórczego,
teren ogrodzony – tak / nie,
1. Konstrukcja: budynek
ilość kondygnacji – 1 + piwnice pod częścią budynku ,
ściany : murowane - cegła , inne – nie ma
stropy: żelbetonowe, 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.poż.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoż. – brak
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
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 magazynu: do garażu - 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: żelbetonowe, ceramiczne,
Elementy drewniane – tak / nie
Elementy stalowe nieosłonięte – tak / nie
Pokrycie dachu – dachówka- tak / nie , papa tak / nie, inne
2. Zabezpieczenia p.poż.
Instalacja odgromowa – tak / nie
gaśnice – tak / nie
urządzenia tryskaczowe – tak / nie,
inne zabezpieczenia ppoż. – brak
3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
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:
konstrukcja ramy- aluminiowa/ drewniana/
Pełne tak / nie,
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: 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

II Zabezpieczenia przeciwpożarowe w poszczególnych lokalizacjach ( budynkach)
SPZZOZ nie posiada zakładowej straży pożarnej
Odległość od najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej około 2,5 km
Zabezpieczenia przeciwpożarowe – gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne - zgodnie z wymogami
p.poż.
LP.

Zabezpieczenia ppoż - rodzaj

1.

Stałe urządzenia gaśnicze - tryskaczowe

Wieruszów, ul. Warszawska
104
-

2

Stałe urządzenia gazowe

-

3

Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe

-

4

Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie zraszaczowe

-

5

Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie pianowe, proszkowe, parowe, gazowe

x

6

Urządzenia do usuwania dymów i gazów

nie

7

Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od
chronionego obiektu

8

Instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu chronionego
obiektu

nie

nie

9.

Czy posiadają Państwo zakładową straż pożarną?

10

Odległość od najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej (w km) oraz

2,5

orientacyjny czas dojazdu (w min.)

10 min

11

Hydranty zewnętrzne koło budynku ( liczba)

12

Dane dotyczące konstrukcji budynku ( materiał konstrukcyjny ścian, stropów,

nie

2

dachu) – szczegóły przy poszczególnych budynkach 9 powyżej)
- czy budynek ( jego elementy) wykonany jest
z płyt warstwowych ( tak / nie)
- czy w budynku znajduje się magazyn wysokiego składowania
13

Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny. ( tak/nie). Jeżeli tak proszę
podać zabezpieczenia przeciwprzepięciowe ( tak/nie)
- standardowe bezpieczniki w przyłączach elekt.
- zasilacze UPS ( stanowiskowe)
- UPS centralny
- inne /listwy przeciwprzepięciowe/
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego
Czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych
Czy w 1997 lokalizacja była objęta powodzią
( tak/ nie)
Czy w lokalizacji odnotowano po roku 1997 szkody powodziowe ( tak – rok /
nie).
Czy w 2010 roku lokalizacje były objęte powodzią
Czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok
Czy podczas powodzi w 2010 roku w otoczeniu lokalizacji – do 2 km - nastąpiło,
przerwanie wałów, przelanie wałów, rozszczelnienie wałów, podtopienia
Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia w 2010 r nastąpiło
cofnięcie wód ze studzienek wod kan.
Jeżeli to możliwe proszę o podanie na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra
najbliższej rzeki położona jest lokalizacja (na postawie danych zawartych w
mapach geodezyjnych lub książki obiektu) . Proszę podać jeżeli odległość od
rzeki jest mniejsza niż 2 km.

14
15
16
17
18
19
20
21

nie
nie
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie
nie
nie
tak
tak
nie
Odległość od rzeki 2,5 km

III Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w poszczególnych lokalizacjach – wg wykazu powyżej.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
LP.

Lokalizacja 1
Wieruszów, ul. Warszawska
104

1.

2

System antywłamaniowy wywołujący alarm lokalny

System wywołujący alarm w jednostce policji lub agencji ochrony mienia

B. Administracji

nie

3

Stały dozór*

nie

4

Stały dozór wykonywany przez agencję ochrony mienia

nie

5

Dozór pośredni

nie

6

Oświetlenie całej posesji

tak

7

Ogrodzenie całej posesji

nie

8

Inne systemy (np. monitoringu – kamery, czujki ruchu):

nie

9

Czy drzwi są zamykane na co najmniej 2 zamki wielozastawkowe (2 kłódki)?

nie

10
11

Czy drzwi zewnętrzne posiadają zwiększoną odporność na włamanie potwierdzone

nie

atestem
Prosimy o opis posiadanych zabezpieczeń okien, drzwi oszklonych i innych
zewnętrznych otworów szklanych lokalu (kraty antywłamaniowe, rolety,

rolety i żaluzje wewnętrzne,
kraty met. miejscowo w

żaluzje, szyby o zwiększonej odporności na przebicie):

oknach / apteka,
administracja/

12

Rodzaj schowka (dla gotówki):

nie

Szafa pancerna

nie

Szafa stalowa

nie

Kaseta stalowa

13

nie

Inne sejf przytwierdzony do podłoża

tak

Schowki są na stałe przymocowane do podłoża

nie

IV Szkodowość:
Rok

Ryzyko

Wysokość

Rezerwa

odszkodowania
2008

Ubezpieczenie mienia od pożaru
Ubezpieczenie mienia od kradzieży
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie

odpowiedzialności

cywilnej

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)
Obowiązkowe
cywilnej

ubezpieczenie

odpowiedzialności

świadczeniodawcy

udzielającego

świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)
2009

Ubezpieczenie mienia od pożaru
Ubezpieczenie mienia od kradzieży
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie

odpowiedzialności

cywilnej

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)
Obowiązkowe
cywilnej

ubezpieczenie

odpowiedzialności

świadczeniodawcy

udzielającego

świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)
2010

Ubezpieczenie mienia od pożaru
Ubezpieczenie mienia od kradzieży
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie

odpowiedzialności

cywilnej

3.828,78 ( 1 szkoda)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)
Obowiązkowe
cywilnej

ubezpieczenie

odpowiedzialności

świadczeniodawcy

udzielającego

świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)
2011

Ubezpieczenie mienia od pożaru
Ubezpieczenie mienia od kradzieży

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Ubezpieczenie

odpowiedzialności

cywilnej

0

0

0

0

0

0

Zakładów Opieki Zdrowotnej (gr. 54)
Obowiązkowe
cywilnej

ubezpieczenie

świadczeniodawcy

odpowiedzialności
udzielającego

świadczeń opieki zdrowotnej (gr. S8)

Uwaga: w 2010 zostało zgłoszone

jedno roszczenie z OC obowiązkowego na kwotę 50.000

zł – roszczenie oddalone przez ubezpieczyciela.

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI UBEZPIECZENIA
WARUNKI WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JAKIE
MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY

1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy 01.09.2011 r. do 31.08.2012 r.
2. PŁATNOŚĆ SKŁADKI
a) Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w postaci równych 4 rat, płatnych co trzy miesiące.
b) W przypadkach gdy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki lub jej
pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty
składki lub jej pierwszej raty w terminie, nie może być podstawą do wypowiedzenia przez
Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczyciel zobowiązany
jest wyznaczyć na piśmie dodatkowy, co najmniej 7 dniowy, termin do zapłaty. W przypadku nie
dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, Ubezpieczyciel
może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
3. CZYNNIK PODATKOWY
Jeżeli suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT to odszkodowanie płatne będzie z wraz podatkiem
VAT, o ile Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT.
4. KLAUZULE DODATKOWE
Treść klauzul może być podana w brzmieniu nadanym przez towarzystwo ubezpieczeń.
Zmiany wprowadzone przez te klauzule muszą być zgodne z treścią klauzul podanych dla
poszczególnych ryzyk w niniejszym załączniku.
Ustala się , że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych klauzulami postanowień ogólnych
i szczególnych warunków ubezpieczenia zakres poszczególnych ubezpieczeń zostaje rozszerzony
o klauzule wymienione przy poszczególnych rodzajach ubezpieczeń.
5. UBEZPIECZAJĄCY:
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., NZOZ Szpital Powiatowy
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
6. UBEZPIECZONY:
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., NZOZ Szpital Powiatowy
ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
UWAGA:
Część mienia ( budynki, budowle, maszyny i urządzenia ) jest własnością Powiatu Wieruszowskiego i
jest dzierżawione prze PCM Sp. z o.o. od Powiatu Wieruszowskiego, Starostwo Powiatowe w
Wieruszowie, ul. Rynek , 1-7.
Mienie to jest dzierżawione przez PCM Sp. z o.o. i znajduje się w ewidencji środków trwałych PCM Sp.
z o.o.
Odszkodowania za zniszczenie, uszkodzenie i utratę mienia, w tym mienia dzierżawionego,
wypłacane będą na rzecz ubezpieczającego.
7. SUMY UBEZPIECZENIA I ODSZKODOWANIA:
Sumy ubezpieczenia podane są z podatkiem VAT. Odszkodowania płatne z podatkiem VAT

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
Zakres ubezpieczenia:

Ogień, uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, upadek statku
powietrznego, huragan, powódź, grad, obsunięcie się ziemi, lawina,
uderzenie pojazdu, następstwa szkód wodociągowych, skażenia 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
ubezpieczenia:
posiadaniu na podstawie tytułu prawnego lub będące własnością
wskazanych osób trzecich, środki trwałe (bez względu na wiek, stopień
umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia), środki
obrotowe, mienie niskocenne, nakłady inwestycyjne, mienie osobiste i
przedmioty
osobistego
użytku
zatrudnionych
pracowników
u
Ubezpieczającego, oraz gotówkę i inne wartości pieniężne.
System
Suma
Przedmiot ubezpieczenia
Typ wartości
ubezpieczeni
ubezpieczenia
a
(z VAT)
I. 1) Budynki PCM Sp. z o.o
Sumy stałe
ks. Brutto
567 400,00 zł
I. 2) Budynki dzierżawione od
Starostwa Powiatowego
II. 1) Budowle PCM Sp. z o.o.

Sumy stałe

ks. Brutto

3 268 843,16 zł

Sumy stałe

ks. Brutto

72 424,89 zł

II. 2) Budowle dzierżawione od
Starostwa Powiatowego
III. 1) Maszyny, urządzenia,
wyposażenie
PCM Sp. z o.o.
III. 2) Maszyny, urządzenia,
wyposażenie
Dzierżawione od Starostwa Powiatowego
IV. Środki obrotowe ( apteka,

Sumy stałe

ks. Brutto

212 014,75 zł

Sumy stałe

ks. Brutto

Sumy stałe

ks. Brutto

Sumy stałe

Koszt zakupu

V. Mienie niskocenne

I ryzyko

wart. ewidencyjna

VI. Mienie pracownicze

I ryzyko

wart. rzeczywista

I ryzyko

wart.

420 495,60 zł

718 541,78 zł

50 000,00 zł

oddziały) .

VII. Nakłady inwestycyjne
VIII. Gotówka

200 000,00 zł
20 000,00 zł
100 000,00 zł

odtworzeniowa
I ryzyko

wart. nominalna

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
Franszyza redukcyjna / udział własny: brak

Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
Dodatkowe warunki dotyczące ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych:

1. Huragan – za huragan uważa się wiatr o sile nie mniejszej niż 17,1 m/s; jeżeli 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 PCM 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 również przewożonego przez niego ładunku. Uderzeniem pojazdu w
ramach powyższej klauzuli jest również uderzenie pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez
Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi odpowiedzialność.
4. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez mróz i pęknięcie ułożonych na zewnątrz
budynku – rur doprowadzania wody, rur ogrzewania na ciepłą wodę i parę, albo też pomp
klimatyzacyjnych, pomp cieplnych lub ogrzewania solarnego, - rur odprowadzania wody.
5. Ubezpieczyciel odpowiada 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/zraszaczowychz innych przyczyn niż pożar;
- pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów;
- zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także
elementów tych lub podobnych przedmiotów.
- ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także 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 – 250 000 PLN na jednoi wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
7. W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu/lodu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem
oddziaływania ciężaru 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.) również 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 10 cm i wyżej od posadzki obejmuje jedynie mienie
składowane w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu – lub klauzula
10. Za katastrofę budowlaną uważa 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 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia.
11.Klauzula dewastacji / wandalizmu.
Zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek dewastacji / wandalizmu, za które uważa się
rozmyślne/ nierozmyślne (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 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
dłuższy niż 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).

Klauzule dodatkowe:

1 Klauzula reprezentantów
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub
rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność.
Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie osoby lub organ
wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania
ubezpieczoną jednostką.
2 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 uważa się pośrednie działanie
wyładowania
zniszczenie

atmosferycznego
przedmiotu

na

przedmiot

ubezpieczenia

ubezpieczenia,

wskutek

indukcji

powodujące

prądu

uszkodzenie

elektrycznego

bądź

wywołanej

wyładowaniem atmosferycznym
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w
sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
3. Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że mienie zostało
zabezpieczone

przez

zainstalowanie

zabezpieczeń

przeciwprzepięciowych

wymaganych

przez

producenta sprzętu lub wymaganych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach
topikowych,

bezpiecznikach,

stycznikach,

odgromnikach,

ochronnikach

przeciwprzepięciowych,

czujnikach, żarówkach, lampach;
5. Limit: 500.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wyczerpywany.
3. Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione
przez Ubezpieczającego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, powstałe w związku
z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/ demontażu części niezdatnych
do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i

ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są
niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są
ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 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 nadwyżkę w stosunku do
ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia
mienia.
4. Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji
Ubezpieczyciel

pokrywa

ponad

sumę

ubezpieczenia

uzasadnione

i

udokumentowane

koszty

odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych)
uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na
takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty
odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10%
wartości szkody, jednak nie więcej niż 200.000,00 zł w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do
ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia
mienia.
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 zagrożonego ubezpieczonego mienia.
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi: 10% sumy ubezpieczenia mienia
bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż 500.000,00 zł w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do
ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia
mienia.
6. Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów

pracy

w

godzinach nadliczbowych,

nocnych, w dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego
Ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty pracy w godzinach
nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z
wyłączeniem jednak frachtu lotniczego) poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu, za
którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.
W

przypadku,

niedoubezpieczenia

mienia,

świadczenie

wypłacane

tytułem

zwrotu

kosztów

wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj.
proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.
Limit odpowiedzialności: 20% wysokości szkody w mieniu, nie więcej niż 200.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
7. 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 życia 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 również 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 niż 5.000,00 zł
8. Klauzula - kosztów ewakuacji
Ubezpieczyciel

obejmuje

ochroną

ubezpieczeniową

koszty

ewakuacji

pacjentów

oraz

sprzętu

medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia ryzykami określonymi w zakresie ubezpieczenia w tym
również aktu terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie
wydawało się realne.
Za koszty ewakuacji uważa 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 zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą przekroczyć
100 zł za dobę.
Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została
na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w
obecności ww. służb.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 30.000,00 zł
9. Klauzula - ubezpieczenia drobnych robót budowlanych
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu
ubezpieczenia:
a) prac ziemnych
b) robót budowlanych (m.in. polegającymi na przebudowie, modernizacji, rozbudowie bądź remoncie),
z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub
konstrukcji dachu.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 400.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.
9. Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia
Ochroną

ubezpieczeniową

objęte

są

szkody

polegające

na

zanieczyszczeniu

lub

skażeniu

ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia
10. 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 120% sumy ubezpieczenia
tego przedmiotu.
11. 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 zużycia
ubezpieczanego mienia, a odszkodowanie za uszkodzone będzie wypłacane do wartości księgowej
brutto uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko w
przypadku

niezgodności

wartości

księgowej

brutto

zadeklarowanej

przez

Ubezpieczonego

z

uwzględnieniem postanowień klauzuli ograniczenia zasady proporcji
12. Klauzula przewłaszczenia mienia
W przypadku przewłaszczenia na instytucję finansującą - na zabezpieczenie składników majątkowych
Ubezpieczonego, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych
warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej.
13. Klauzula przeniesienia mienia
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również 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.
14. 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 użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania
umowy najmu), pod warunkiem, że 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
użytku.
2) W odniesieniu do nowych lokalizacji zabezpieczenia można uznać za wystarczające o ile spełniają
obowiązujące przepisy p.poż.
3) Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 500.000,00 zł
4) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę,
lokalizacja ta może 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
15. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia
(automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1. Ustala się, że:

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-montażowych (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, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma
ubezpieczenia nowo nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit.
5. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni
po zakończeniu 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
16. Klauzula rozliczenia składki
Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą
oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej,
o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia.
17. Klauzula warunków i taryf
Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub
limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki
ubezpieczeniowe 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.
18. Klauzula czasu ochrony
Niezależnie 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.
19. Klauzula prolongacyjna
Ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki w terminie przewidzianym w umowie
ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W sytuacji braku opłaty składki 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 może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym.
20. Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji
polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej
realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość
środków płatniczych
21. 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.
22. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u
Ubezpieczonego

zabezpieczenia

przeciwpożarowe

za

wystarczające

do

udzielenia

ochrony

ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczony potwierdza ze spełnia w tym zakresie
obowiązujące przepisy prawa. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji
ryzyka.
W odniesieniu do nowych lokalizacji zabezpieczenia można uznać za wystarczające o ile spełniają
obowiązujące przepisy p.poż.
23. Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia
Jeżeli Ubezpieczający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż 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

niż

10%

łącznej

(na

dzień

zgłoszenia)

sumy

ubezpieczenia.
Pierwsza aktualizacja obejmuje również 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 różnica zapłacona.
Wraz ze zgłoszeniem zwiększenia / zmniejszenia sumy Ubezpieczający przedstawi wykaz środków
trwałych podlegających ubezpieczeniu lub wyłączonych z ubezpieczenia.
24. 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 możliwy, Ubezpieczyciel
pokryje koszt zakupu całego podzespołu.
Limit: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie w odniesieniu do kosztów dodatkowych wynikłych z braku
części zamiennych.
25. Klauzula odkupienia urządzeń
W przypadku szkody obejmującej urządzenie, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie

jego produkcji, odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny urządzenia o najbardziej zbliżonych
parametrach technicznych, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia. Odszkodowanie takie nie będzie
traktowane jako modernizacja.
26. Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest dodatkowo ryzyko stłuczenia

(rozbicia) szyb i innych

przedmiotów szklanych należących do ubezpieczającego lub będących w jego posiadaniu i stanowiące
wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.
Ubezpieczenie nie obejmuje:
- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt
wszelkiego rodzaju instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź
zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy,
Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM , RABUNKU I WANDALIZMU

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co następujące ryzyka i koszty:
Za szkody spowodowane przez:

1)

kradzież z włamaniem - uważa się:

a)

zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu
przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem
oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku,

b)

zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli
pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia,

2)

rabunek - uważa się zabór ubezpieczonego mienia:

a)

z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych
bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub
bezbronności - dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia,

b)

przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia
przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do
przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo
sam je otworzył kluczami zrabowanymi.

3)

wandalizm - za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia,
spowodowane przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w sposób określony w pkt. 1 i
2.

4)

kradzież zwykła – zabór mienia wymienionego w przedmiocie ubezpieczenia na skutek kradzieży
nie spełniającej znamion opisanych w OWU, SIWZ. Limit: 10.000,00 zł na jedno i na wszystkie
zdarzenia

w

okresie

ubezpieczenia.

Ryzyko

kradzieży

zwykłej

nie

obejmuje

gotówki

i

kosztowności.
Przez kosztowności rozumie się złoto i srebro oraz inne metale szlachetne, kamienie szlachetne
oraz wyroby z tych metali i kamieni szlachetnych.
Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiot ubezpieczenia

System ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

I. Maszyny, urządzenia, wyposażenie w tym
sprzęt elektroniczny, sprzęt medyczny
należące do PCM i osób trzecich.

I ryzyko

20 000,00 zł

II. Środki obrotowe

I ryzyko

10 000,00 zł

III. Gotówka od kradzieży 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

VI. Mienie pracownicze**)

I ryzyko

10 000,00zł

Limit odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży 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
Franszyza redukcyjna / udział własny: brak
**) Za mienie pracownicze/osób trzecich (w tym pacjentów) przyjmuje się przedmioty osobistego
użytku pracowników/osób trzecich, które zwyczajowo lub na żądanie pracodawcy znajdują się w
miejscu pracy, z wyłączeniem elektroniki oraz wartości pieniężnych, za które uważa się gotówkę,
krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w
obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę
i inne metale z grupy platynowców.
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
Postanowienia dodatkowe:

1. Klauzula przewłaszczenia mienia
W przypadku przewłaszczenia na instytucje finansującą - na zabezpieczenie składników majątkowych
Ubezpieczonego, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych
warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej.
2. Klauzula automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji (klauzula miejsca ubezpieczenia)
Ustala się, że:
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na
terenie RP, których użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania

umowy najmu), pod warunkiem, że 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
użytku.
2) Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w odniesieniu do nowych lokalizacji uznaje się za wystarczające o
ile nie są gorsze niż w funkcjonujących lokalizacjach.
3) Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 20.000,00 zł
3. Klauzula warunków i taryf
W

przypadku

doubezpieczenia,

uzupełniania

lub

podwyższania

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.
4. Klauzula czasu ochrony
Niezależnie

od

ustalonego

w

umowie

ubezpieczenia

terminu

zapłaty

składki,

odpowiedzialność

ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu
ubezpieczenia.
5. Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń
W ramach dodatkowego limitu w wysokości 10.000,00 zł. Ubezpieczyciel pokryje szkody powstałe w
następstwie kradzieży lub próby kradzieży mienia lub rabunku polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu
urządzeń zabezpieczających, alarmowych, ścian, stropów, zamków, drzwi, żaluzji, rolet, krat, kas
pancernych itp.
6. 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
może 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

może

odstąpić

od

umowy

ubezpieczenia

ze

skutkiem

natychmiastowym.
7. Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji
polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej
realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość
środków płatniczych.
8. Klauzula płatności rat
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat;
9. Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych
Towarzystwo Ubezpieczeń oświadcza, iż jest mu znany stan zabezpieczeń przeciw kradzieżowych
ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające i nie będzie powoływał się na zapisy OWU
dotyczące minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń. W razie wystąpienia szkody Towarzystwo
ubezpieczeń może zażądać uzupełnienie zabezpieczeń.

3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
Zakres

na bazie wszystkich ryzyk, minimum niżej wymienione ryzyka:

ubezpieczenia:

Wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu
ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i
niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny z włączeniem ryzyka kradzieży 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

technologicznych

instalacji
tj.

elektrycznej,

błędów

wad

konstrukcyjnych,

produkcyjnych
szkód

i

przyczyn

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 także dodatek dla
sprzętu przenośnego kradzież, rabunek, potłuczenie, upuszczenie.
Sprzęt przenośny: zakres terytorialny RP + cały świat
Przedmiot i suma
ubezpieczenia:

przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt stacjonarny i przenośny

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

odtworzeniowa

Suma
ubezpieczenia
(z VAT)
1 400 079,61 zł

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

odtworzeniowa

53 685,47 zł

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 –
WYPOSAŻENIE KARETKI nr rej. EWE99FR
Sprzęt medyczny – dzierżawiony od Starostwa– wg wykazu ST
Starostwa
Defibrylator – SE użyczony z Województwa Łódzkiego– wg
wykazu ST Starostwa
Limit dla pozostałego sprzętu przenośnego na szkody poza

odwtorzeniowa

75 753,69 zł
57 134,69 zł

Przedmiot ubezpieczenia

lokalizacją
Limit dla elementów elektronicznych ( w dźwigach,
stanowiskach do restytucji)
Koszty odtworzenia danych i oprogramowania

Typ wartości

odwtorzeniowa
odtworzeniowa
odtworzeniowa
odtworzeniowa

153 962,30 zł
461 435,25 zł
8 688,84 zł
10 000,00 zł

odwtorzeniowa
odwtorzeniowa
odtworzeniowa

10 000,00 zł
150 000,00 zł

Sprzęt elektroniczny i medyczny ubezpieczony jest na sumy stałe. 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: 500 PLN.
Franszyza integralna – brak
Dla szkód w oprogramowaniu i kosztach odtworzenia danych - udział własny – 1.0000 zł
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.

Ochrona obejmuje:
a) Ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza lokalizacją – limit 10 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.
b) Ubezpieczenie elementów elektronicznych

w windach, stanowiskach do restytucji itp.- limit

10.000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia
c) Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących ( bębny selenowe),
d) Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk,
Do ubezpieczenia nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące braku dostawy lub przerwy w dostawie
mediów (gazu, elektryczności itp.)
Mienie ubezpieczone jest również w trakcie transportu wewnątrzzakładowego w obrębie jednej
lokalizacji

Postanowienia dodatkowe:

1. Klauzula reprezentantów
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność. Dla celów
niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się wyłącznie się osoby lub organ
wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania
ubezpieczoną jednostką.
2. 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 użytkowany 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 jeżeli
jest ono inne niż 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.
3. Klauzula - pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia
Jeżeli Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż 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 niż 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 również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem lub
likwidacją środków trwałych. Obliczenie wysokości zwrotu składki oraz termin zwrotu składki następuje
na zasadach jak wyżej.
4. Klauzula przewłaszczenia mienia
W przypadku przewłaszczenia na instytucję finansującą - na zabezpieczenie składników majątkowych
Ubezpieczonego, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na dotychczasowych
warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej.
5. Klauzula przeniesienia mienia
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również 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.
6. 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 użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania
umowy najmu), pod warunkiem, że 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
użytku.
2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku,
rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlanomontażowych (w tym podczas prób i testów).
3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie
zabezpieczeń przeciwpożarowych
4) Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w odniesieniu do nowych lokalizacji uznaje się za wystarczające o
ile nie są gorsze niż w funkcjonujących lokalizacjach.
5) Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi: 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
6) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę,
lokalizacja ta

może

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
7. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia
(automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1.Ustala się, że:
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-montażowych (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 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, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma ubezpieczenia nowo
nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit.
5.Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po
zakończeniu 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
8. Klauzula rozliczenia składki
Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz
zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile
nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia i aktualizacji sumy ubezpieczenia.
9. Klauzula warunków i taryf
Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub
limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki
ubezpieczeniowe 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.
10. Klauzula czasu ochrony
Okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie
późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prolongacyjnej.
11
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 może 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 może odstąpić od umowy
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

12. Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji realizacji
polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w terminie jej
realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania operacji ilość
środków płatniczych.
13. Klauzula płatności rat
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat;
14. Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych
Towarzystwo Ubezpieczeń oświadcza, iż jest mu znany stan zabezpieczeń przeciw kradzieżowych
ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające i nie będzie powoływał się na zapisy OWU
dotyczące minimalnych wymogów dotyczących zabezpieczeń. W razie wystąpienia szkody Towarzystwo
ubezpieczeń może zażądać uzupełnienie zabezpieczeń.

4.

ODOWIĄZKOWE

UBEZPIECZENIE

ODPOWIEDZIALNOŚCI

CYWILNEJ

SWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY

1) Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia zgodny z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Finansów z
dnia

28.12.2007

r.

w

sprawie

obowiązkowego

ubezpieczenia

odpowiedzialności

cywilnej

świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

2) Suma gwarancyjna:

Suma gwarancyjna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.12.2007 r. w sprawie
obowiązkowego

ubezpieczenia

odpowiedzialności

cywilnej

świadczeniodawcy

udzielającego

świadczeń opieki zdrowotnej.
minimalna zgodnie z rozporządzeniem - równowartość w złotych:
46.500 euro na jedno zdarzenie
275.000 euro na wszystkie zdarzenia

5.

DOBROWOLNE UEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU OPIEKI

ZDROWOTNEJ

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY

1) Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

1.1 Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Ubezpieczonego za szkody na osobie i w mieniu
wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i użytkowaniem mienia oraz prowadzoną
działalnością statutową w szczególności związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, przez
Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie, powstałe w
wyniku zdarzeń mających miejsce w okresie ubezpieczenia, niezależnie od czasu zgłoszenia
roszczeń, jednak w terminie ustawowo określonym (trigger act commited).
1.2 Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w
odniesieniu do szkód rzeczowych obejmuje straty, które poszkodowany poniósł (damnum
emergens) oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum
cessans). W odniesieniu do szkód na osobie ochroną objęty jest również obowiązek zapłaty
zadośćuczynienia o ile wynika on ze szkody osobowej definiowanej jako szkoda powstała wskutek
śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
1.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych - spowodowane rażącym niedbalstwem ubezpieczającego lub osób, za które ponosi
odpowiedzialność.
1.4 W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel odpowiada za szkody
wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (świadczeń opieki zdrowotnej)
wykonywanych na innej podstawie niż umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w myśl
rozporządzenia

Ministra

Finansów

z

dnia

28

grudnia

2007r.

w

sprawie

obowiązkowego

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 3 poz. 10).
1.5 W ramach niniejszego ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w związku z
posiadanym mieniem lub udzielaniem świadczeń zdrowotnych (świadczeń opieki zdrowotnej)
wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie w
jakim

nie

będą

one

pokryte

z

obowiązkowego

ubezpieczenia

odpowiedzialności

cywilnej

świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej ze względu na wyczerpanie sumy
gwarancyjnej określonej zarówno na jedno jaki i na wszystkie zdarzenia - odpowiedzialność
nadwyżkowa. Podlimit dla OC nadwyżkowego 750 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia. W tym zakresie nie mają zastosowania zapisy ogólnych i szczególnych
warunków ubezpieczenia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności cywilnej pokrywanej w ramach
ubezpieczeń obowiązkowych.
1.6 Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska.

2) Ryzyka dodatkowe objęte ubezpieczeniem /podlimity odpowiedzialności:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności szkody:
2.1

wyrządzone w skutek przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW – żółtaczka, gronkowiec
oraz inne zgodne z ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach). Wykaz chorób zakaźnych
zgodnie z załącznikami do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – Dz.U. z 2008 r. nr 234 poz.1570);

1.2

powstałych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczającego/ubezpieczonego funkcji i
czynności o charakterze administracyjnym, organizacyjnym, w tym związanych z zarządzaniem
jednostka służby zdrowia i administrowaniem nieruchomościami i obiektami, należącymi lub

będącymi w posiadaniu Szpitala (w odniesieniu do szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym
– reżim deliktowy).
1.3

będące następstwem wypadków przy pracy i wyrządzonych pracownikom ubezpieczonego w
związku z wykonywaniem przez nich pracy na rzecz Zamawiającego, niezależnie od podstawy
zatrudnienia (OC pracodawcy) oraz innym osobom tj. w szczególności: wolontariuszom,
praktykantom oraz studentom.

1.4

wyrządzone osobom, za które odpowiada Ubezpieczający/Ubezpieczony (w tym za szkody
poniesione przez pracowników ubezpieczającego) w sytuacji gdy staną

się pacjentami

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
W takim przypadku ubezpieczyciel odpowiada jak w stosunku do osób trzecich.
1.5

będące wynikiem działania podwykonawców, w tym osoby zatrudnione w oparciu o umowy inne
niż umowa o pracę, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do regresu ( m.in. : lekarze
kontraktowi)

1.6

za szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami szpitala, ani osobami świadczącymi
pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Zamawiający ponosi
odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności stażyści,
wolontariusze, studenci i uczniowie odbywający praktyki zawodowe

1.7

powstałych na skutek uszkodzenia lub wadliwego działania maszyn, urządzeń technicznych oraz
aparatury medycznej

1.8

będące następstwem pobrania, przechowywania lub przeszczepiania komórek lub tkanek
ludzkich,

1.9

będące następstwem pobrania, przechowywania lub przetoczenia krwi bądź preparatów
krwiopochodnych,

1.10 związanych z naruszeniem zasad higieny i aseptyki,
1.11 spowodowanych wadą dostarczonych towarów (min. środków, leków i materiałów medycznych
używanych podczas wykonywania działalności statutowej), lub wadliwie wykonanymi usługami w
związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych – z podlimitem 200.000,00 zł,
1.12 powstałych

w

rzeczach

oddanych

przez

pacjentów

na

przechowanie

-

z

podlimitem

odpowiedzialności 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
1.13 powstałe w następstwie awarii urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych (w tym cofnięcie się
cieczy w systemach kanalizacyjnych),

centralnego

ogrzewania, gazowych lub

urządzeń

związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej,
1.14 wynikłych z zanieczyszczenia środowiska, wody lub gruntu wskutek zdarzeń nagłych i
nieprzewidzianych (OC za szkody środowiskowe) z podlimitem odpowiedzialności 50 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
1.15 powstałych w mieniu (ruchomym i nieruchomościach) z których Zamawiający korzysta na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy.
1.16 wynikające z prowadzenia apteki szpitalnej w tym wytwarzania leków na potrzeby szpitalne,
1.17 związane z przygotowywaniem posiłków w tym związane z zarażeniem salmonellą, czerwonką i
innymi zakażeniami pokarmowymi,
1.18 OC za szkody wynikające z braku lub niewłaściwego zabezpieczenia środków i materiałów
medycznych,
1.19 OC za szkody wyrządzone przez świadczenie usług nie medycznych: wynajem pomieszczeń,

1.20 Wynikłe z działania lub zaniechania dyspozytorów i zespołów ratowniczych
1.21 powstałych

w

pojazdach

mechanicznych

stanowiących

własność

osób

zatrudnionych

u

ubezpieczającego z podlimitem odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia.

Powyższe określenie zakresu służy sprecyzowaniu szkód objętych ochroną, nie służy 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 ż e j .

W zakresach (klauzulach i rozszerzeniach) wymienionych powyżej, dla których nie zostały ustalone
podlimity sumy gwarancyjnej, przyjmuje się że ubezpieczyciel odpowiada do wysokości sumy
gwarancyjnej.

3) Suma gwarancyjna:

3.1 Suma

gwarancyjna

wynosi

750.000,00

zł

na

jedno

i

wszystkie

zdarzenie

w

okresie

ubezpieczenia.
3.2 W ramach limitu sumy gwarancyjnej wprowadza się nadwyżkowe dobrowolne ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej

ponad sumy gwarancyjne określone w Rozporządzeniu Ministra

Finansów z dnia 28.12.2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej

świadczeniodawcy

udzielającego

świadczeń

opieki

zdrowotnej.

Podlimit

dla

OC

nadwyżkowego 750 000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3.3 W ramach zakresu ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokryje także mieszczące się w wysokości sumy
gwarancyjnej koszty:
a.

wynagrodzenia rzeczoznawców,

b.

poniesione w celu zapobieżenia szkodzie, choćby były nieskuteczne, pod warunkiem, że
były celowe,

c.

uzgodnione z Ubezpieczycielem koszty obrony sądowej przed roszczeniami osób trzecich,

d.

uzgodnione z Ubezpieczycielem koszty postępowania pojednawczego.

4) Franszyzy, udziały własne

−

franszyza integralna: 200,00 zł /nie dotyczy ubezpieczenia nadwyżkowego/.

−

dla szkód rzeczowych – franszyza redukcyjna 200,00 zł.

−

W odniesieniu do OC pracodawcy - Ubezpieczenie nie obejmuje świadczeń z ubezpieczenia
społecznego należnych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych.

5) Klauzule dodatkowe:

1

Klauzula rozliczenia składki
Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą
oraz

zwrotem

składek,

dokonywane

będą

proporcjonalnie

tj.

za

każdy

dzień

ochrony

ubezpieczeniowej
2

Klauzula warunków i taryf
Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia lub

limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz
stawki ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i stawki są niezmienne w
całym okresie ubezpieczenia
3

Klauzula czasu ochrony
Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki, odpowiedzialność
ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako początek okresu
ubezpieczenia

4

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 może 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 może odstąpić od umowy
ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

5

Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji
realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w
terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania
operacji ilość środków płatniczych.

6

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

