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1. ZAMAWIAJĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielny  Publiczny  Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2
Tel.:  (081) 744 30 61,  fax:  (081)  744 10 79,  NIP: 9462160056,  REGON: 431019046, 
KRS: 0000004020
Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie 
przetargu  nieograniczonego,  zgodnie  z  Ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  z  dnia  29 
stycznia 2004 roku (t.j .Dz. U. z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 
Prawa zamówień publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.  Przedmiotem zamówienia  są  usługi  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu 
posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez 
Szpital  Neuropsychiatryczny  im.  M.  Kaczyńskiego  SPZOZ  w  Lublinie Szpitala.  Usługi  te 
dotyczą w szczególności obsługi w zakresie:
a/ Odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego,
b/ Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
c/ Ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego
d/ Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego
e/ Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
opisanych szczegółowo w załączniku nr 5 do SIWZ.

CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

3.2.Wymagania dotyczące płatności
Składka z tytułu zawartych umów ubezpieczenia :

-   mienia  od  wszystkich  ryzyk  i  odpowiedzialności  cywilnej  Szpitala  zapłacona 
zostanie w czterech ratach co kwartał roku przez okres ochrony ubezpieczeniowej.
Termin płatności pierwszej i kolejnych składek strony ustaliły następująco:
I rata        płatna do  10-02-2011 r.
II rata       płatna do  11-04-2011 r.
III rata      płatna do  11-07-2011 r.
IV rata      płatna do  10-10-2011 r.

       
- ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW zapłacona zostanie jednorazowo za 
okres ochrony ubezpieczeniowej indywidualnie za każdy pojazd.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługa ubezpieczenia realizowana będzie przez okres jednego roku. 

5.WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1. spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, dotyczące: 
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5.1.1.  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Powyższy warunek spełniają Wykonawcy, którzy  prowadzą działalność ubezpieczeniową w 
myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 roku 
Nr  124,  poz.  1151),  co  najmniej  w  zakresie  tożsamym  z  przedmiotem  niniejszego 
zamówienia, 
5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający nie sprecyzował warunku z pkt 5.1.2.

5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;
Zamawiający nie sprecyzował warunku z pkt 5.1.3.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie sprecyzował warunku z pkt 5.1.4.

5.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Ocena spełniania warunku z pkt 5.1.1. dokonana zostanie zgodnie z formułą  spełnia - nie  
spełnia na podstawie dokumentów lub oświadczeń wyszczególnionych w pkt 6.2 SIWZ.

6.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zamawiający żąda 
następujących dokumentów:

6.1.1.  Zezwolenie  właściwego  organu  na  prowadzenie  działalności  ubezpieczeniowej  w 
zakresie tożsamym ze wskazanym przedmiotem zamówienia 

6.1.2. Oświadczenie  z  art.  22  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień 
Publicznych. (załącznik nr 2 do siwz).

6.2.  W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia  wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy, 
zamawiający żąda następujących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ)

6.2.2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a 
w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

6.2.3. Aktualnego  zaświadczenia  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego 
potwierdzającego,  że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że 
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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6.2.4. Aktualnego zaświadczenia  właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych 
lub  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2.5. Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,   zamiast  dokumentów  o  których  mowa  w  pkt  6.2.2,  6.2.3  i 
6.2.4.SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości,  b) nie  zalega  z  uiszczaniem 
podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  albo  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie;  Dokumenty  o  których 
mowa w punkcie  6.2.5.  podpunkcie a)  i  c)  powinny być  wystawione  nie wcześniej  niż  6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa punkcie 6.2.5 
podpunkcie  b)  powinien  być  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem 
terminu składania ofert.
Jeżeli  w miejscu zamieszkania  osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je 
dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju , w  którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania.

6.3. Ponadto do oferty należy dołączyć:
6.3.1. Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ).
6.3.2.Pełnomocnictwa  osób  podpisujących  ofertę  upoważniające  je  do  podejmowania 
zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub 
innych dokumentów.
6.3.3. Ogólne warunki ubezpieczeń
6.3.4. Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ)
6.3.5. Oświadczenie (załącznik nr 9 do SIWZ)
6.3.6.Umowę spółki, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki 
cywilnej
6.3.7.  Oświadczenie  wykonawcy  wskazujące  na  części  zamówienia,  której  wykonanie 
powierzy podwykonawcom – jeżeli dotyczy. 

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  oraz 
informacje  zamawiający  i  wykonawcy przekazują  faxem,  niezwłocznie  potwierdzonym w 
formie pisemnej. Każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.
7.3.  W  przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez  wykonawcę, 
zamawiający  domniema,  iż  pismo wysłane  przez  zamawiającego  na numer  faksu  podany 
przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy 
z treścią pisma.
7.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
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Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 ul. Abramowicka 2
20-448 Lublin

fax: 81/7441079
7.5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Katarzyna Hamacher – st. inspektor ds. zamówień publicznych
Agnieszka Piotrowska - spec. ds. zam. pub. 

7.6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić 
wyjaśnień zgodnie z art 38 ust 1 pkt 3 oraz art. 38 ust 1a i 1b ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.
7.7.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym 
przekazał  specyfikację  istotnych  warunków zamówienia,  bez ujawniania  źródła  zapytania. 
Treść wyjaśnień jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl
7.8.  W uzasadnionych  przypadkach  zamawiający może  przed  upływem terminu składania 
ofert  zmienić  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną   zmianę 
specyfikacji,  zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym 
przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  i  udostępnia  ją  na  stronie 
internetowej: www.snzoz.lublin.pl

8.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie dotyczy

9.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez  30 dni  licząc od upływu 
terminu do składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może 
przedłużyć  termin  związania  oferta  zgodnie  z  art.  85  ust.2  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1.  Oferta  powinna być  sporządzona w języku polskim.  Oferta  i  wszelkie  oświadczenia 
muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę 
imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały,  zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3.  Wszystkie  dokumenty  oferty  powinny  być  napisane  na  maszynie  do  pisania, 
komputerze, tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.4. Dopuszcza się składanie kopii  dokumentów np.: w formie odbitek kserograficznych. 
Wszystkie  strony kopii  dokumentów muszą  być  poświadczone za  zgodność z  oryginałem 
przez Wykonawcę. (w przypadku kopiowania obustronnego - obie strony)
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, 
co  do  jej  prawdziwości  kserokopii  dokumentu,  Zamawiający  może  żądać  przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6.  Oferta  powinna  być  podpisana  przez  osobę  (osoby)  uprawnione  do  składania 
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania 
w jego imieniu. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 
10.7.  Wszystkie  wpisy lub  poprawki  powinny być  dodatkowo parafowane  przez  tę  samą 
osobę lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8. Oferta cenowa winna być oparta na wzorze druku stanowiącym załącznik numer 1 do 
specyfikacji.  Wykonawca  zobowiązany  jest  wypełnić  formularz  wpisując  cenę  zarówno 
liczbowo jak i słownie. Brak wypełnienia ceny powoduje nieważność oferty.
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10.9. Wszystkie pola i pozycje załączników winny być wypełnione, a w szczególności muszą 
zawierać  wszystkie  wymagane  informacje  i  dane.  Nie  dopuszcza  się  składania 
alternatywnych, co do treści dokumentów.
10.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert:
-  oferta  winna  być  składana  w  zamkniętej  kopercie,  w  sposób  gwarantujący  zachowanie 
poufności jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta – ubezpieczenie 
SzNSPZOZ.N-ZP-372-61/10

10.13.  Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  zmienić  lub  wycofać 
ofertę, pod warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiającego o wprowadzonej zmianie 
lub  wycofaniu  oferty.  Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  musi  być  złożone  według 
takich samych zasad jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. 
Oferta  zmieniająca  wcześniej  złożona  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które 
postanowienia  oferty  są  zmienione.  Wykonawca  może  wycofać  już  złożona  ofertę,  tylko 
przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy, tylko 
na  podstawie  pisemnego  żądania  zwrotu  oferty,  złożonego  przez  osobę  upoważnioną  ze 
strony Wykonawcy do dokonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty, musi być 
załączone do żądania zwrotu oferty.
10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.:
-  wszystkie  dokumenty  w prowadzonym postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem informacji 
zastrzeżonych przez składającego.
- dokumenty niejawne (zastrzeżone) powinny być umieszczone na końcu oferty i oznaczone 
„ZASTRZEŻONE”.
-  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 
przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  wykonawca  nie  później  niż  w 
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. 

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 23 grudnia 2010 roku do godz. 09.00 w Kancelarii 
Szpitala  - 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. Za oferty złożone w terminie uznaje się te, 
które znajdą się w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Szpitala do godz. 09:00.
Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie 
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie  złożonych  ofert  nastąpi  w dniu  23 grudnia 2010 roku o godz.  09.30 w 
siedzibie Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).
11.2.2  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a 
także  informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i 
warunków  płatności  zawartych  w  ofertach.  Informacje  zawarte  w  pkt.  11.2.2.  i  11.2.3. 
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przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na 
ich wniosek.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1.  Cena  oferty  uwzględnia  wszystkie  zobowiązania  i  koszty  związane  z  wykonaniem 
przedmiotu  zamówienia,  musi  być  podana  w PLN cyfrowo i  słownie,  z  wyodrębnieniem 
podatku VAT. 
12.2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 
97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302), cena wykonania 
zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których Zamawiający jest 
zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

13.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13. 1. Oferty odpowiadające wymogom formalnym wynikającym z ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, i SIWZ oraz złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają 
dalszej ocenie.
13.2.  Zamawiający  wzywa  wykonawców,  którzy  w  określonym  terminie  nie  złożyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust.  1  ustawy Prawo Zamówień  Publicznych,  lub  którzy  nie  złożyli  pełnomocnictw,  albo 
którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w 
art. 25 ust 1 ustawy, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega 
odrzuceniu  albo  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania.  Złożone  na  wezwanie 
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału  w postępowaniu  oraz  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub 
roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,  nie później  niż w dniu w 
którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
termin składania ofert.
13.3. W toku badania i  oceny ofert  zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert.
13.4. Zamawiający poprawia w ofercie:

1)oczywiste omyłki pisarskie 
2)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 
dokonanych poprawek
3) inne omyłki  polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją  istotnych warunków 
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.5 Zamawiający odrzuca ofertę  jeżeli  wykonawca w terminie  3 dni  od dnia  doręczenia 
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy.
13.6. Zamawiający,  w celu ustalenia  czy oferta  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu  zamówienia,  zwróci  się  w  formie  pisemnej  do  wykonawcy  o  udzielenie  w 
określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny.  Zamawiający  odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia.
13.7.  Stosowanie  matematycznych  obliczeń  przy ocenie  ofert  stanowi podstawową zasadę 
oceny  ofert.  Wyboru  najkorzystniejszej  oferty  dokona  komisja  przetargowa na  podstawie 
kryterium: 
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Cena brutto (wartość) - 100 %

                                   Wartość najniższa wśród ofert                                   
Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 %
                                    Wartość danego Wykonawcy

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
14.  INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1.  Niezwłocznie  po  wyborze  oferty  Wykonawcy,  którzy  złożyli  oferty  zostaną 
powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
-  wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację 
o  których  mowa w art.  92  ust  1  pkt  1  ustawy Prawo zamówień  Publicznych,  na  stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faxem, zgodnie z zapisem punktu 7.2 SIWZ. 
Zamawiający  może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed  upływem 
terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień publicznych, jeżeli 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 
wykluczono żadnego wykonawcy.

15.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- brak

16.  ISTOTNE  DLA  STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTANĄ 
WPROWADZONE  DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY  W  SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  OGÓLNE  WARUNKI  UMOWY  ALBO  WZÓR 
UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCYW TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli  ich 
interes  prawny w uzyskaniu  zamówienia  doznał  lub  może  doznać  uszczerbku  w wyniku 
naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  według  działu  VI  ustawy  Prawo  Zamówień 
Publicznych.

17.2. Na podstawie art 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje 
odwołanie wyłącznie wobec czynności:

1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3. odrzucenia oferty odwołującego.
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18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszych  warunkach  zamówienia  mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
18.2.  Postanowienia  dotyczące  jawności  protokołu postępowania o udzielenie  zamówienia 
publicznego:
-  Protokół  wraz  z  załącznikami  jest  jawny.  Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po 
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym ze oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
-  Oferty,  opinie  biegłych,  oświadczenia,  zawiadomienia,  wnioski  i  inne  dokumenty  oraz 
informacje  składane  przez  zamawiającego  i  wykonawców  oraz  umowa  w  sprawie 
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom.
18.9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 6 ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia 
podstawowego określonego w niniejszej SIWZ, polegających na powtórzeniu tego samego 
rodzaju zamówień.
18.10.  Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  dokonania  zmian  postanowień  zawartej 
umowy.
18.11. Na podstawie art 36 ust.4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie 
części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom – w formie oświadczenia. 

19. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1 - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik numer 3  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik numer 4 - Charakterystyka zamawiającego 
Załącznik numer 5 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik numer 6 - Wykaz budynków i budowli
Załącznik numer 7- Umowa 
Załącznik numer 8 – Wykaz pojazdów
Załącznik numer 9 – Oświadczenie

 Lublin, dnia 15 grudnia 2010 roku

ZATWIERDZAM............................................................
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Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:.............................................. 
…...................................................................................................................................
Adres*...........................................................................................................................
tel.*................................................................................................................................
REGON*........................................................................................................................
NIP*...............................................................................................................................
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję..........................................
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. 
Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
na wykonanie usługi  ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej z tytułu posiadania i  użytkowania 
mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Szpital Neuropsychiatryczny im. 
M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie; Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; Ubezpieczenie OC 
posiadacza pojazdu komunikacyjnego; Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego; Ubezpieczenie 
NNW kierowcy i pasażerów

składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:
w cenie brutto ...............................................................w tym...................%VAT

(słownie brutto.............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................)

Cena netto: ……………………………………+ ………...................zł  VAT.

W tym: Cena brutto
Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej 
z  tytułu posiadania i  użytkowania mienia 
oraz  w związku  z  udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego
Peugeot
(Nr podw./nadw. VF3BZWJYB86260807)

Peugeot
(Nr podw./nadw. VF3GBWJYB96132000)

Peugeot
(Nr podw./nadw. WF3BBRHZB86223404)

FS Lublin
(Nr podw./nadw. SUL332222Y0069443)

Ursus
(Nr podw./nadw.  371104)

Autosan
(Nr podw./nadw. 18780)
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Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
Peugeot
(Nr podw./nadw. VF3BZWJYB86260807)

Peugeot
(Nr podw./nadw. VF3GBWJYB96132000)

Peugeot
(Nr podw./nadw. WF3BBRHZB86223404)

FS Lublin
(Nr podw./nadw. SUL332222Y0069443)

Ursus
(Nr podw./nadw.  371104)

Autosan
(Nr podw./nadw. 18780)

Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego
Peugeot
(Nr podw./nadw. VF3BZWJYB86260807)

Peugeot
(Nr podw./nadw. VF3GBWJYB96132000)

Peugeot
(Nr podw./nadw. WF3BBRHZB86223404)

FS Lublin
(Nr podw./nadw. SUL332222Y0069443)

Ursus
(Nr podw./nadw.  371104)

Autosan
(Nr podw./nadw. 18780)

I.  Usługa,  będąca  przedmiotem  niniejszego  zamówienia,  zostanie  wykonana  zgodnie 
załącznikiem nr 5 i 7do SIWZ”.
II. Ceny nie będą ulegać zmianie ani waloryzacji przez cały okres trwania umowy.
III. Oświadczamy, że:

1. uważamy się  za  związanych  niniejszą  ofertą  zgodnie  z  art.  85 ust.1,  pkt.1  ustawy prawo 
zamówień publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,

2. Oświadczamy,  że zapoznaliśmy się ze specyfikacją  istotnych  warunków zamówienia  i  nie 
wnosimy  do  niej  żadnych  zastrzeżeń  oraz,  że  zdobyliśmy  informacje  konieczne  do 
przygotowania oferty,

3. Oświadczamy,  że  dokonaliśmy  lustracji,  akceptujemy  istniejące  zabezpieczenia  p. 
kradzieżowe  i  p.  pożarowe,   uzyskaliśmy  niezbędną  wiedzę  do  oceny  ryzyka 
ubezpieczeniowego,  objęcia  ochroną  ubezpieczeniową  zgodnie  z  opisem  przedmiotu 
zamówienia  zamieszczonym  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  wypłaty 
odszkodowania.

4. Oświadczamy,  że  zawarty  w  SIWZ  projekt  umowy  został  przez  nas  zaakceptowany  i  w 
przypadku  wyboru  naszej  oferty  zobowiązujemy  się  do  zawarcia  umowy  na  warunkach 
podanych w projekcie umowy -  załącznik  7

IV.  Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od....................... do.............. informacje 
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji,
V. Niniejszą ofertę składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,
VI Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.....................................................................................................................................................................11
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi ubezpieczenia - SZNSPZOZ.N-ZP-372-61/10

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

VII. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie 
zobowiązań umowy jest / są:
1. …………………………………………………………………………………………….......
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………........
zakres odpowiedzialności………………………………………………………………….........

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….
                                                                                        (podpis Wykonawcy/ wykonawców)
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Załącznik nr 2
Pieczęć Firmowa

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego oświadczam,  jako 
upoważniony reprezentant wykonawcy, że spełniamy warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

DANE  FIRMY
Nazwa firmy............................................................................................................
Adres firmy..............................................................................................................
Województwo................................Powiat...........................Gmina........................
NIP......................................................REGON......................................................
Tel. .................................................... fax. .............................................................
1Wysokość kapitału zakładowego...........................................................................
2Wysokość wpłaconego kapitału zakładowego........................................................

………………………, dnia…………                                                  
…………………….

                                                                                                                      (podpis)

1 Dotyczy spółek prawa handlowego
2 Dotyczy spółek prawa handlowego
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Załącznik nr 3
Pieczęć Firmowa

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając  ofertę  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na wykonanie 
usługi  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  posiadania  i  użytkowania 
mienia  oraz  w  związku  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  przez  Szpital 
Neuropsychiatryczny im. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie; Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich  ryzyk;  Ubezpieczenie  OC  posiadacza  pojazdu  komunikacyjnego; 
Ubezpieczenie  AC  pojazdu  komunikacyjnego;  Ubezpieczenie  NNW  kierowcy  i 
pasażerów oświadczam,  jako  upoważniony  reprezentant  wykonawcy,  iż  nie  podlegamy 
wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  podstawie  art.  24 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz. U. z 2010 r, Nr 
113, poz. 759 ze zm.).

………………………, dnia…………                                                  
…………………….

                                                                                                                      (podpis)
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 Załącznik nr 4

Charakterystyka zamawiającego – w odrębnym pliku
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Załącznik nr 5 

Przedmiot i zakres ubezpieczeń:

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 
tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych przez Szpital Neuropsychiatryczny im. M. 
Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie; Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 
Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego; Ubezpieczenie AC 
pojazdu komunikacyjnego; Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów.

UWAGA: 
Przed  złożeniem  ofert,  na  życzenie  Wykonawcy,  Zamawiający  w  umówionym  terminie 
umożliwi  dokonanie oceny ryzyka,  w szczególności  zapoznanie się z zabezpieczeniami p. 
kradzieżowymi  i  p.poż.  występującymi  w  obiektach  Zamawiającego.  Jeśli  Wykonawca 
przystąpi  do  przetargu  i  złoży  ofertę,  uważa  się,  że  zapoznał  się  i  zaakceptował  stan 
zabezpieczeń .
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, gdy zwiększy się wartość 
mienia i wielkość floty pojazdów Zamawiającego.
Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wystawiania  dokumentów  potwierdzających 
zawarcie  umów  ubezpieczenia  z  wyrównaniem  okresu  ubezpieczenia  dla  poszczególnych 
ryzyk i grup mienia z zachowaniem stawek podanych w ofercie.
Ubezpieczenie  OC, ubezpieczenie  mienia  all  risks  dotyczy  placówek zgodnie z  zał.  nr  6- 
budynki i budowle. Zakres ubezpieczeń opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w 
ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że 
zakres  ubezpieczeń  jest  szerszy  od  proponowanego  poniżej  to  automatycznie  zostają 
włączone do ochrony ubezpieczeniowej Klienta. 

Okres ubezpieczenia: 07-01-2011 do 06-01-2012

Przedmiot i zakres ubezpieczeń:

I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia 
oraz w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 
II. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

Ubezpieczenia komunikacyjne:

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego
IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

I. UBEZPIECZENIE  ODPOWIEDZIALNOŚCI  CYWILNEJ  Z  TYTUŁU 
POSIADANIA  I  UŻYTKOWANIA  MIENIA  ORAZ  W  ZWIĄZKU  Z 
UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

1. Ubezpieczenie OC obowiązkowe
Zakres terytorialny: RZECZPOSPOLITA POLSKA
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Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 28.12.2007 w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008 nr 3, poz. 10)
Suma gwarancyjna:
46.500 euro na jedno zdarzenie i 275.000 euro na wszystkie zdarzenia, których skutki 
objęte są umową ubezpieczenia OC

2.  Ubezpieczenie OC dobrowolne 
Przedmiot ubezpieczenia :
Odpowiedzialność  cywilna  ubezpieczonego za szkody powstałe  w związku z  prowadzoną 
działalnością,  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  lub  posiadanym  mieniem  wyrządzone 
osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała lub szkody 
rzeczowej.
Ochroną  ubezpieczeniową  są  objęte  roszczenia  dotyczące  szkód  powstałych  ze  zdarzeń 
zaistniałych  w  okresie  ubezpieczenia,  choćby  poszkodowani  zgłosili  je  po  tym  okresie, 
jednakże przed upływem terminu przedawnienia (trigger czasowy - “act commited”)

Zakres  obejmuje  odpowiedzialność  cywilną  ustawową  z  tytułu  czynu  niedozwolonego 
(deliktową)  i  odpowiedzialność  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania 
zobowiązania (odpowiedzialność kontraktową) i jest rozszerzony o szkody:

1. szkody  powstałe  w  wyniku  przeniesienia  chorób  zakaźnych  w  tym  zakażeń 
gronkowcem HIV,WZW,HCV,HBV, zakażeń pokarmowych i innych wymienionych 
w  załączniku  do  ustawy  z  dn.  05.12.2008  o  chorobach  zakaźnych  i  zakażeniach 
(Dz.U. z dnia 30 grudnia 2008 Nr 234 poz. 1570 

2. szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa osoby, za którą ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność

3. szkody powstałe w wyniku eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji 
4. szkody w rzeczach pacjentów oddanych na przechowanie 
5. szkody  z  tytułu  OC pracodawcy  -  objęte  są  ochroną  ubezpieczeniową  następstwa 

wypadków przy pracy pracowników ubezpieczonego w związku z  wykonywaniem 
przez nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia,

6. szkody  z  tytułu  OC najemcy  -  w  mieniu  użytkowanym  przez  ubezpieczonego  na 
podstawie  umowy  najmu,  dzierżawy,  użyczenia,  leasingu  lub  innego  stosunku 
prawnego o podobnym charakterze, 

7. szkody  w  mieniu  należącym  do  pracowników  ubezpieczonego,  w  tym  szkody  w 
pojazdach  mechanicznych  (z  wyłączeniem  szkód  powstałych  wskutek  wypadków 
komunikacyjnych),

8. szkody  powstałe  wskutek  awarii,  działania  i  eksploatacji  urządzeń  wodno-
kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania,

9. szkody w rzeczach pacjentów podczas wykonywania świadczeń medycznych
10. szkody wyrządzone przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w 

ramach  stosunku  prawnego  łączącego  strony  w  tym  lekarzy  i  pielęgniarki 
zatrudnionych / świadczących pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę

11. szkody  powstałe  w  związku  z  wykonywaniem  przez  ubezpieczonego  funkcji 
administracyjnych związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia

12. szkody wyrządzone osobie bliskiej lub pracownikowi ubezpieczonego pozostającego 
w  stosunku  pracy  (niezależnie  od  podstawy  zatrudnienia)  jeśli  był  pacjentem 
ubezpieczonego,

13. szkody w mieniu i na osobie wyrządzone przez pacjenta, 
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14. szkody  spowodowane  wadą  towarów  dostarczonych  przez  ubezpieczonego  lub 
wadliwym wykonaniem robót i usług lub powstałe po wykonaniu pracy lub usługi w 
związku z ich wadliwym wykonaniem,

15. szkody powstałe w związku z pobieraniem, przechowywaniem i przetaczaniem krwi 
lub preparatów krwiopochodnych.

Suma gwarancyjna – 100.000 EURO
(zgodnie z kursem euro właściwym dla ubezpieczenia OC obowiązkowego) na jedno 
zdarzenie i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

.1 szkody  powstałe  wskutek  przeniesienia  chorób  zakaźnych  -  do  pełnej  wysokości 
Sumy Gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia – Klauzula chorób zakaźnych

.2 szkody z tyt.  rażącego niedbalstwa – do pełnej  wysokości  Sumy Gwarancyjnej  na 
jedno i wszystkie zdarzenia 

.3 podlimit  w  ramach  sumy  gwarancyjnej  -  20.000  PLN w  rocznym  okresie 
ubezpieczenia na szkody w rzeczach pacjentów oddanych na przechowanie – Klauzula 
przechowania

.4 Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej – 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
na szkody OC pracodawcy. – Klauzula oc pracodawcy 

.5 Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej na szkody OC najemcy – 
SG 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia – Klauzula najemcy

.6 Podlimit  w  ramach  sumy  gwarancyjnej  na  szkody  w  mieniu  należącym  do 
pracowników  ubezpieczającego  w  tym  szkody  w  pojazdach  mechanicznych  (z 
wyłączeniem szkód powstałych wskutek wypadków komunikacyjnych) – 20.000 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia - Franszyza integralna 100 PLN

.7 podlimit  na  szkody powstałe  wskutek  awarii  urządzeń  wodno-kanalizacyjnych  lub 
awarii  centralnego  ogrzewania.  –  100.000 PLN na  jedno i  wszystkie  zdarzenia  w 
ramach sumy gwarancyjnej

.8 Szkody w rzeczach pacjentów podczas wykonywania  świadczeń medycznych  – do 
limitu 10.000 PLN 

Postanowienia dodatkowe :

Franszyzy i udziały własne:
 Franszyza  integralna:  1.000,00 PLN ma zastosowanie jedynie w przypadku świadczeń 

medycznych
 Franszyza redukcyjna nie ma zastosowania w przypadku świadczeń medycznych
 W  ubezpieczeniu  OC  z  tytułu  posiadania  i  użytkowania  mienia  oraz  pozostałej 

prowadzonej działalności – innej niż medyczna franszyzy redukcyjne i udziały własne nie 
mają zastosowania

 Klauzula najemcy – ma zastosowanie franszyza integralna w wys. 300 zł.

 Klauzula  oc  pracodawcy -  ma  zastosowanie  franszyza  redukcyjna  obligatoryjna 
wynikająca  z  przepisów  ustawy  z  dnia  30  października  2002  r.  o  ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i  chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199 poz. 
1673 z późn. zm.)

Dodatkowo w ubezpieczeniu OC dobrowolnym mają zastosowanie następujące klauzule: 

1. Klauzula miejsc ubezpieczenia.
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2. Klauzula chorób zakaźnych 
3. Klauzula stempla bankowego
4. Klauzula OC najemcy
5. Klauzula OC pracodawcy
6. Klauzula przechowania – limit 20.000 zł
7. Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie ( dot. szkód w mieniu)
8. Klauzula „nadwyżkowa” -  limit sumy gwarancyjnej dla klauzuli nadwyżkowej: 

100.000 EURO 

II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA MIENIA:

1.  Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - all risks   

Przedmiot ubezpieczenia
Ochroną ubezpieczeniową są objęte użytkowane przez Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. 
M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie  środki  trwałe  (bez względu na stopień amortyzacji, 
wiek i techniczne zużycie oraz niskowartościowe środki trwałe, nakłady w obce środki trwałe, 
środki obrotowe, szyby i  inne przedmioty szklane,  gotówkę, mienie  pracownicze i mienie 
osób trzecich. 
Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na:
przypadkowej,  nagłej  i  nieprzewidzianej  utracie,  zniszczeniu  lub  uszkodzeniu  przedmiotu 
ubezpieczenia wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego z wyjątkiem ryzyka 
wyraźnie  wyłączonego  w  umowie  ubezpieczenia. Ochrona  obejmie  również  szkody 
wyrządzone  przez:  zaniedbanie,  niewłaściwe  użytkowanie,  niezręczność,  błąd  w 
obsłudze,  rozmyślne  zniszczenie  lub  uszkodzenie  mienia  spowodowane  przez  osoby 
trzecie,
Ochrona  obejmuje  w  szczególności  szkody  będące  następstwem  wymienionych  poniżej 
ryzyk:

• Ogień, w tym również osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy,
• pośrednie  i  bezpośrednie  uderzenie  pioruna,  eksplozja,  huragan,  upadek  statku 

powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku,
• Uderzenie  pojazdu  w  ubezpieczane  mienie,  w  tym  także  pojazdu  należącego  do 

ubezpieczającego
• Huk ponaddźwiękowy, deszcz nawalny, grad,
• Zalegający śnieg i lód oraz skutki następcze
• Powódź rozumiana m.in.  jako zalanie ubezpieczanego mienia wskutek podniesienia 

się poziomu wód w zbiornikach stojących i płynących, podniesienia się poziomu wód 
gruntowych, sztormu i podniesienia się poziomu wód morskich, tworzenia się zatorów 
lodowych,  przerwania  tam,  zabezpieczeń  przeciwpowodziowych,  także  wskutek 
obfitych  opadów atmosferycznych,  topnienia  mas  lodu  i  śniegu,  spływu  wody po 
zboczach  i  stokach  górskich  oraz  wystąpienie  wody  z  systemów  kanalizacyjnych 
będące następstwem wymienionych zjawisk 

• Zalanie, w tym m.in. wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub 
inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na 
skutek  awarii  instalacji  lub  urządzeń,  nieumyślnego  pozostawienia  odkręconych 
zaworów,  kranów,  spustów  itp.,  cofnięcia  się  ścieków  lub  wody  z  systemu 
kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich 
bądź  wysokich  temperatur  a  także  zalanie  wodą  powstałą  w  wyniku  topnienia  i 
zamarzania mas śniegu lub lodu.

• Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi,
• Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi,
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• Zanieczyszczenie  lub  skażenie  ubezpieczanego  mienia  w wyniku zdarzeń  objętych 
zakresem ubezpieczenia,

• Przerwa w działaniu (w tym brak prądu z przyczyn niezależnych od szpitala ) oraz 
wadliwe  działanie  urządzeń  chłodniczych  powstałe  na  skutek  zdarzeń  objętych 
ubezpieczeniem  od  ognia  i  innych  żywiołów,  które  spowodują  straty  w  środkach 
obrotowych przechowywanych w tych urządzeniach - do limitu 20.000 PLN

• Koszty  ewakuacji związanej z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia 
lub mienia - limit odpowiedzialności 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia

Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia:
• koszty odtworzenia / naprawy mienia uszkodzonego lub zniszczonego wskutek akcji 

ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami.
• oraz koszty związane  z  akcją  ratowniczą  ubezpieczonego mienia,  zabezpieczeniem 

ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia działaniem 
powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli ratunek ma na celu 
zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie. 

Sumy ubezpieczenia :

Budynki - 20.655.025 PLN
Budowle - 4.604.375 PLN
Wyposażenie, aparatura i sprzęt medyczny – 10.780.417 PLN 
W tym:

• Aparatura med. i sprzęt medyczny, diagnostyczny – 8 107 684 PLN 
• Sprzęt komputerowy  – 1 360 527 PLN

Zapasy magazynowe, leki, drobny sprzęt medyczny - 504.181 PLN
Niskocenne składniki majątku - 2.436.914 PLN
Gotówka w kasie - pogotowie kasowe - 15.000 PLN
Mienie pracownicze - 20.000 PLN
Nakłady inwestycyjne - 50.000 PLN

System ubezpieczenia:
Budynki i budowle - sumy stałe
Wyposażenie, aparatura i sprzęt medyczny - sumy stałe
Zapasy magazynowe - sumy stałe
Niskocenne składniki majątku - sumy stałe
Gotówka - pierwsze ryzyko
Mienie pracownicze - pierwsze ryzyko
Wartość ubezpieczenia:
Budynki i budowle - wartość księgowa brutto - wg załącznika nr 6
Wyposażenie, aparatura i sprzęt medyczny - wartość księgowa brutto
Zapasy magazynowe - cena zakupu lub wytworzenia
Niskocenne składniki majątku – wartość księgowa brutto
Gotówka - wartość nominalna
Mienie pracownicze - wartość rzeczywista
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT

Limity sum ubezpieczenia dla ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku   z   
włączoną dewastacją   (celowym zniszczeniem lub uszkodzeniem ubezpieczonego mienia   
przez osoby trzecie):
Wyposażenie, środki trwałe – 50.000 PLN; ubezpieczenie w systemie I ryzyka
Środki obrotowe, zapasy magazynowe – 50.000 PLN; ubezpieczenie w systemie I ryzyka
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Gotówka w kasie – kradzież z włamaniem i rabunkiem – 10.000 PLN w systemie I ryzyka 
Mienie pracownicze – 5000 w systemie pierwsze ryzyko
Kradzież zwykła – limit do wyczerpania 10.000 PLN
Koszty naprawy zabezpieczeń – 5.000 PLN do wyczerpania 
Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia – 4.000 PLN w systemie I ryzyka
dla ryzyka wandalizmu, celowych uszkodzeń - 50 000 PLN na każde zdarzenie 

Podane wyżej sumy ubezpieczenia - limity odpowiedzialności w kradzieży obowiązujące w 
rocznym okresie ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia obejmuje, co najmniej następujące ryzyka i koszty:
• kradzież z włamaniem - rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po 

usunięciu  przy  użyciu  siły  lub  narzędzi  istniejących  zabezpieczeń,  lub  zabór 
mienia z lokalu w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił 
ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia,

• rabunek  -  zabór  mienia  z  użyciem przemocy  fizycznej  lub  groźby jej  użycia 
wobec  ubezpieczającego,  osób  działających  w  jego  imieniu  lub  przez  niego 
zatrudnionych  albo  po  zmuszeniu  przemocą  fizyczną  lub  groźbą  osoby 
posiadającej  klucze  do  otwarcia  lokalu  albo  po  otwarciu  lokalu  kluczami 
zrabowanymi,

• wandalizm (dewastację) - rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie 
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie,  także bez kradzieży z włamaniem 
lub rabunku. Dotyczy również uszkodzenia elementów budynków , budowli lub 
lokali, w których to mienie się znajduje. 

Franszyza redukcyjna / udział własny :
ubezpieczenie all risks - ma zastosowanie jedynie franszyza integralna w wys.200 PLN
ubezpieczenie od kradzieży - ma zastosowanie jedynie franszyza integralna w wys.200 PLN
ubezpieczenie szyb - franszyza integralna – w wys.100,00PLN

Zakres ubezpieczenia all risks dodatkowo rozszerzono o klauzule wymienione poniżej:

1. Klauzula reprezentantów 
2. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu do kwoty 10% SU 
- wartości mienia ubezpieczonego - bez naliczania dodatkowej składki 
3. Klauzula przepięć - limit odpowiedzialności 250.000 PLN w rocznym okresie 
ubezpieczenia 
4. Klauzula wartości księgowej brutto 
5. Klauzula kosztów ewakuacji - limit do wyczerpania 50.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
6. Klauzula terroryzmu – limit 50.000 PLN
7. Klauzula rozliczenia składki
8. Klauzula miejsc ubezpieczenia
9. Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia
10. Klauzula odtworzenia dokumentacji uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej- limit 50.000 
PLN w rocznym okresie ubezpieczenia
11. Klauzula odkupienia urządzeń
12. Klauzula drobnych robót budowlanych - limit 500 000 zł.
13. Klauzula akcji ratunkowej - limit 1 000 000 zł.
14. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą - limit 1 000 000 zł.
15. Klauzula szybkiej likwidacji drobnych szkód  - limit 50.000 zł
16. Klauzula szkód elektrycznych - limit 100.000 PLN
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17.Klauzula uderzenia pojazdu własnego – limit 20.000,00 PLN
18.Klauzula katastrofy budowlanej - limit 2 000 000zł 
19.Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące
20. klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i p. pożarowych 
21. klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
22. Klauzula stempla bankowego
23. Klauzula 48 godzin
24. Klauzula dewastacji/wandalizmu- limit 50 000zł.
25. Klauzula ubezpieczenia szyb- limit 4 000zł.
26. Klauzula mienia przechowywanego w urządzeniach chłodniczych-limit 20 000zł.
27. Klauzula warunków i taryf

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów komunikacyjnych - wykaz pojazdów 
obj  ę  tych ubezpieczeniem załącznik nr 8  
Okres ubezpieczenia 07-01-2011 do 06-01- 2012 

Do polisy mają zastosowanie postanowienia dodatkowe :

• szkody w mieniu i na osobie – suma gwarancyjna podstawowa – ustawowa 

• Klauzula warunków i taryf

• Klauzula rozliczenia składki

• Klauzula  wyrównania okresu ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC 
posiadacza pojazdów mechanicznych

IV. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów –   wykaz   
pojazdów obj  ę  tych ubezpieczeniem załącznik nr 8  

 Okres ubezpieczenia 07-01-2011 do 06-01- 2012

SU 10.000 PLN / 1 osobę 

Do polisy NNW mają zastosowanie postanowienia dodatkowe:

• Klauzula warunków i taryf
• Klauzula rozliczenia składki 
• Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia w ubezpieczeniu dobrowolnym

V. Ubezpieczenie AC-   wykaz pojazdów objetych ubezpieczeniem załącznik nr 8  
 Okres ubezpieczenia 07-01-2011 do 06-01- 2012

Zakres ubezpieczenia minimalny winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
- ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w pojeździe bądź w jego wyposażeniu 
polegające na uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem lub postojem wskutek:

1. nagłego zadziałania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, 
przedmiotami, zwierzętami, 

2. powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody,
3. działania osób trzecich, 
4. pożaru i/lub wybuchu
5. użycia pojazdu w związku z przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc 
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- zakres ubezpieczenia pełny - w tym odpowiedzialność za szkody powstałe w pojeździe 
bądź w jego wyposażeniu wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo 
uszkodzenia  pojazdu  w  następstwie  jego  zabrania  w  celu  krótkotrwałego  użycia  lub 
kradzieży

- udział własny i franszyza w szkodzie wykupiona,
- amortyzacja części zniesiona
- bezgotówkowy - warsztatowy wariant rozliczenia szkód
- - przy likwidacji szkody częściowej w autocasco (AC) wypłata odszkodowania następuje 

na podstawie uprzednio uzgodnionych z Ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy 
uszkodzonego  pojazdu  przez  warsztat  samochodowy  wykonujący  naprawę  bez 
uwzględniania ubytku wartości części/ amortyzacji.

- assistance – holowanie do limitu 800,00 PLN 
- odszkodowanie zostanie zapłacone wraz z podatkiem VAT
- ubezpieczeniem  objęte  jest  wyposażenie  pojazdów  specjalistycznych  –  karetek,  suma 

ubezpieczenia  zawiera wartość wyposażenia  dodatkowego,  specjalistycznego służącego 
do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem 

- do przygotowania  oferty  sumę ubezpieczenia  stanowi wartość  pojazdu  podana w 
załączniku  nr  8  natomiast  do  przygotowania  ubezpieczenia  sumę  ubezpieczenia 
stanowić będzie wartość rynkowa pojazdu według katalogu info-expert z miesiąca w 
którym  będą  zawierane  /  wznawiane  ubezpieczenia  AC,  przy  czym  ewentualna 
różnica w sumie ubezpieczenia nie może wpływać na wysokość składki ubezpieczenia 
wynikającej z oferty.

W polisie mają zastosowanie postanowienia dodatkowe:
• Klauzula warunków i taryf
• Klauzula rozliczenia składki
• Klauzula stempla bankowego 
• Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia w ubezpieczeniu dobrowolnym

PRZEZ  WW.  KLAUZULE  ROZUMIE  SIĘ  KLAUZULE  O  NASTĘPUJĄCEJ 
TREŚCI: 
1) Klauzula reprezentantów: 
Ubezpieczyciel  nie  odpowiada  za  szkody  wyrządzone  umyślnie  lub  w  wyniku  rażącego 
niedbalstwa  Ubezpieczonego  oraz  osób,  za  które  ponosi  odpowiedzialność,  przy  czym 
dla celów  niniejszej  umowy  za  reprezentantów  uważa  się  osoby  reprezentujące  Szpital 
Neuropsychiatryczny im.  Prof.  M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie  ,  za pozostałe  osoby 
Ubezpieczyciel  ponosi  odpowiedzialność.”  -  dotyczy  ubezpieczenia  mienia  od  wszystkich 
ryzyk.

2) Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu o treści:
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe 
lub środki, których wartość wzrosła wskutek modernizacji, inwestycji itp. Odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela  bez  naliczania  dodatkowej  składki  w  stosunku  do  automatycznie 
ubezpieczonego mienia ograniczona jest do kwoty 10% sumy ubezpieczenia ubezpieczonego 
aktualnie  mienia  stanowiącej  łączny  roczny  limit.  Odpowiedzialność  Ubezpieczyciela 
rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, bądź też z dniem przyjęcia 
środka do ewidencji  środków trwałych.  W przypadku,  gdy w okresie ubezpieczenia  suma 
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ubezpieczenia  mienia  ulegnie  zmniejszeniu  wskutek  jego  zbycia,  rozbiórki  itp. 
Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki.

3) Klauzula przepięć
Ubezpieczyciel  obejmuje  ochroną  ubezpieczeniową  szkody  powstałe  w  wyniku 
działania  przepięć  w  instalacjach  elektrycznych  spowodowanych  czynnikami 
atmosferycznymi  lub  w  sposób  niezwykły  i  nieprzewidziany  wzbudzonych  w 
obwodach elektrycznych odbiorników, szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe 
w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się 
pośrednie  działanie  wyładowania  atmosferycznego  na  przedmiot  ubezpieczenia, 
powodujące  uszkodzenie  bądź  zniszczenie  przedmiotu  ubezpieczenia  wskutek 
indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym 

Ochrona  ubezpieczeniowa  obejmuje  także  szkody  powstałe  w  wyniku  nagłego  wzrostu 
napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
Ww.  zdarzenia  losowe  pozostają  objęte  ochroną  ubezpieczeniową  pod  warunkiem 
odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników -ochronników 
przeciwprzepięciowych) 
Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju 
wkładkach  topikowych,  bezpiecznikach,  stycznikach,  odgromnikach,  ochronnikach 
przeciwprzepięciowych, czujnikach,;
limit odpowiedzialności 250.000 PLN

4) 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.

5) Klauzula - Pokrycie kosztów ewakuacji 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty poniesione w wyniku zagrożenia 
aktem terroryzmu oraz rzekomego ryzyka wybuchu, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to 
będzie wydawało się realne.
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :
transportem pacjentów, 
transportem sprzętu medycznego, 
magazynowaniem/ przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla
czynności ewakuacyjnych, 
dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
pobytem ewakuowanych  pacjentów w zastępczych  placówkach  w okresie  do  jednej  doby 
licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie 
mogą przekroczyć 100 zł za dobę. 
Ubezpieczyciel  pokrywa  powyższe  koszty  wyłącznie  w  sytuacji  gdy  ewakuacja 
przeprowadzona  została  na  polecenie  Policji,  Straży  Pożarnej  lub  Straży  Miejskiej  oraz 
odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.
limit do wyczerpania - 50.000 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia

6) Klauzula terroryzmu
Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu 
w  wyniku  zdarzeń  losowych  objętych  ochroną  ubezpieczeniową  oraz  akcji  ratowniczej 
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prowadzonej  w związku z  tymi  zdarzeniami,  będącymi  bezpośrednim następstwem aktów 
terroryzmu.
Przez  akty  terroryzmu  rozumie  się  wszelkiego  rodzaju  działanie  mające  na  celu 
wprowadzenie  chaosu,  zastraszenie  ludności  lub  dezorganizację  życia  publicznego  dla 
osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, 
socjalnych lub społecznych,
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na 
działanie  substancji  toksycznych,  chemicznych  lub  biologicznych,  jak  również  wszelkie 
szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub 
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50.000,00
Franszyza redukcyjna 2 % szkody max. 1.000PLN

7) Klauzula warunków i taryf 
W  przypadku  doubezpieczenia,  uzupełniania  lub  podwyższania  sumy  ubezpieczenia 
(gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz 
taryfa składek obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej.

8) Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia
Ochrona  ubezpieczeniowa  w  każdym  rocznym  okresie  ubezpieczenia  trwa  do  chwili 
wyczerpania  ustalonej  SU  (pomniejszanie  sumy  ubezpieczenia  o  każde  wypłacone 
odszkodowanie),  przy  czym  za  zgodną  wolą  Stron  umowy  ubezpieczenia  suma 
ubezpieczenia może być uzupełniona przy opłaceniu dodatkowej składki. 
W  przypadku  wypłaty  odszkodowania  z  sumy  ubezpieczenia  na  I  ryzyko  lub  limitu 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w 
umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel automatycznie odtworzy SU lub limit do wartości 
z  umowy  ubezpieczenia  a  Ubezpieczający  opłaci  dodatkową  składkę  wynikającą  z 
odtworzenia SU na I ryzyko lub limitu odpowiedzialności.

9) Klauzula rozliczenia składki
Sprzedaż ubezpieczonego majątku lub niektórych jego składników, albo pomniejszenie jego z 
innych przyczyn niż wypadek ubezpieczeniowy objęty ochroną ubezpieczeniową w trakcie 
trwania  umowy  ubezpieczenia  powoduje  rozliczenie  składki  za  niewykorzystany  okres 
ubezpieczenia
Rozliczenia dokonane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej , o 
ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia.

10) Klauzula miejsc ubezpieczenia
Do  ubezpieczenia  przyjmuje  się  wszystkie  istniejące  i  przyszłe  lokalizacje  należące  do 
ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający 
zobowiązany jest  do pisemnego powiadomienia  Ubezpieczyciela  o otwarciu każdej  nowej 
lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili tego faktu.

11) Klauzula OC najemcy 
Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień,  strony 
postanowiły  rozszerzyć  zakres  ubezpieczenia  o  odpowiedzialność  cywilną  za  szkody 
rzeczowe  w  mieniu,  z  którego  ubezpieczony  korzystał  na  podstawie  umowy  najmu, 
dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
1) w gruntach,
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia,

.....................................................................................................................................................................25
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi ubezpieczenia - SZNSPZOZ.N-ZP-372-61/10

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



3) polegających  na  utracie  rzeczy  ruchomych  z  innych  przyczyn  niż  zniszczenie  lub 
uszkodzenie powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych.

12) Klauzula chorób zakaźnych 
Rozszerzenie zakresu o szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej 
(w tym zakażenie gronkowcem, HIV, WZW, HCV, HBV, zakażeń pokarmowych i 
innych  wymienionych  w  załącznikach  do  ustawy  z  dn.  05.12.2008  o  chorobach 
zakaźnych i zakażeniach (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2008 Nr 234 poz. 1570

Z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień  umowy 
ubezpieczenia,  strony postanowiły  rozszerzyć  zakres  ubezpieczenia  o  szkody wyrządzone 
wskutek przeniesienia choroby zakaźnej.

13) Klauzula odkupienia urządzeń
W przypadku szkody obejmującej  urządzenie,  którego nie  można odkupić ze względu na 
zakończenie  jego  produkcji,  odszkodowanie  wypłacone  zostanie  w  wysokości  ceny 
urządzenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, nie więcej jednak niż suma 
ubezpieczenia. Odszkodowanie takie nie będzie traktowane jako modernizacja.

14) Klauzula OC pracodawcy 
Z  zachowaniem  pozostałych,  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą,  postanowień,  strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody obciążające ubezpieczonego, gdy w 
okresie  trwania  umowy  ubezpieczenia  w  związku  z  prowadzeniem  działalności  oraz 
posiadaniem mienia  używanego w tej  działalności,  określonymi  w umowie ubezpieczenia, 
zaistnieją  wypadki  przy  pracy  w  następstwie  których  ubezpieczony  zobowiązany  jest  do 
naprawienia szkód rzeczowych lub na osobie poniesionych przez jego pracowników 
Ubezpieczyciel  wypłaca  świadczenie  w  wysokości  różnicy  między  odszkodowaniem 
przysługującym  pracownikowi  na  podstawie  przepisów  prawa  cywilnego  a  kwotą 
świadczenia należnego z ubezpieczenia społecznego na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
powstałych w pojazdach mechanicznych posiadanych przez pracowników
będących następstwem choroby zawodowej

Limit odpowiedzialności - 200.000PLN w rocznym okresie ubezpieczenia

15) Klauzula odtworzenia dokumentacji 
Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty 
odtworzenia  dokumentacji  zakładowej  uszkodzonej,  zniszczonej  lub  utraconej;  ochrona 
obejmuje  wyłącznie  takie  koszty  robocizny poniesione  -włącznie  z  kosztami  niezbędnych 
badań i analiz oraz na takie odtworzenie nośników na których była dokumentacja zawarta.

Powyższe koszty objęte są do limitu 50.000PLN w rocznym okresie ubezpieczenia 

16) Klauzula przechowania 
Rozszerzenie  zakresu  ubezpieczenia  o  szkody  powstałe  w  rzeczach  oddanych  na 
przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

1. Przez  rzeczy  oddane  na  przechowanie  rozumie  się  rzeczy  zwyczajowo  posiadane 
przez pacjentów przyjmowanych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

2. Rzeczy oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych 
pomieszczeniach  do  których  dostęp  ma  wyłącznie  osoba  odpowiedzialna  – 
przyjmująca rzeczy na przechowanie.
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3. Rzeczy oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie 
kwitu,  na  którym  zostaną  wyszczególnione  wszystkie  rzeczy  otrzymane  od  osoby 
przyjętej w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

4. W  umowie  ubezpieczenia  w  ramach  sumy  gwarancyjnej  ustala  się  limit 
odpowiedzialności na szkody w wysokości 20 000zł.

5. Ochrona ubezpieczeniowa  nie  obejmuje  szkód powstałych  w następstwie działania 
siły wyższej.

17) 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),  na  które  zgodnie  z  prawem  budowlanym  wymagane  jest  pozwolenie  na 
budowę oraz 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 500.000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
b) w  pozostałym  mieniu  stanowiącym  przedmiot  ubezpieczenia  –  do  pełnej  sumy 

ubezpieczenia

18) Klauzula  szybkiej likwidacji drobnych szkód 

W  przypadku  szkody,  której  szacowana  wartość  nie  przekracza  50  000zł na  dzień  jej 
powstania, Ubezpieczony  lub Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela i po 
kontakcie  z  CLS  Ubezpieczyciela  ma  prawo  do  samodzielnej  likwidacji  takiej  szkody, 
sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający:
a) datę sporządzenia protokołu
b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół
c) datę wystąpienia szkody
d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia)
e) wykaz uszkodzonego mienia 
f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody

g) szacunkową wartość szkody 
h) dokumentację fotograficzną.

Po  dokonaniu  naprawy/odtworzeniu  mienia  do  stanu  sprzed  szkody  Ubezpieczony  lub 
Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne 
do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.:
- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem),
- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- kosztorys naprawy,
- inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.

W  uzasadnionych  przypadkach  na  wniosek  Ubezpieczyciela  Ubezpieczający  lub 
Ubezpieczony dostarczy kosztorys naprawy. 

Powyższe postanowienia, w żadnym razie:
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a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpie-
czycielowi faktu wystąpienia szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona przestęp-
stwa, także zawiadomienia Policji;

b) nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty od-
szkodowania  w przypadku  jeśli  roszczenie  okaże  się  niezasadne.  –  Klauzula  dotyczy 
sprzętu elektronicznego

19) Klauzula akcji ratunkowej 
Ubezpieczyciel  pokrywa  ponad  sumę  ubezpieczenia  uzasadnione  i  udokumentowane 
koszty akcji ratowniczej ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, 
poniesione  przez  Ubezpieczającego  lub  Ubezpieczonego  w  związku  z  zaistniałym 
zdarzeniem  losowym  objętym  umową  ubezpieczenia.  Ochrona  ubezpieczeniowa 
udzielana  na  podstawie  niniejszej  klauzuli  stanowi  nadwyżkę  w stosunku do  ochrony 
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia 
mienia. 
Limit  odpowiedzialności:.1  000  000zł  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie 
ubezpieczenia.  Ubezpieczyciel  wypłaci  także  odszkodowanie  ,  w  granicach  sumy 
ubezpieczenia (liczonej łącznie dla całego mienia ) za szkody polegające na zniszczeniu 
mienia  wskutek  akcji  ratunkowej  prowadzonej  w  związku  z  zaistniałymi  zdarzeniami 
losowymi objętymi umową ubezpieczenia.

20) Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą 
W  razie  nieuchronności  zajścia  zdarzenia  losowego  objętego  ochroną  ubezpieczeniową  , 
ubezpieczyciel  pokrywa ponad sumę ubezpieczenia  uzasadnione i  udokumentowane koszy 
zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w 
ramach  niniejszej  klauzuli  wynosi  10%  sumy  ubezpieczenia  mienia  bezpośrednio 
zagrożonego szkodą, nie więcej niż 1 000 000zł.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli  stanowi nadwyżkę w 
stosunku  do  ochrony  gwarantowanej  w  granicach  sumy  ubezpieczenia  w  podstawowym 
zakresie ubezpieczenia mienia.

21) Klauzula szkód elektrycznych
Ochrona  ubezpieczeniowa  obejmuje  dodatkowo  maszyny,  urządzenia,  aparaty,  instalacje 
elektryczne  od  szkód  spowodowanych  niewłaściwym  działaniem  prądu  elektrycznego,  w 
szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub 
obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp. 
Poza wyłączeniami odpowiedzialności  określonymi  w umowie ubezpieczenia  oraz / lub w 
ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b) w okresie  gwarancyjnym,  pokrywane  przez  producenta  lub  przez  ze-

wnętrzny warsztat naprawczy,
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elek-

trycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjąt-
kiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oglę-
dzinami i przeglądami),

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, in-
dykatorach, itp.) i licznikach,    

e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i od-
gromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,

f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprze-
dzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i 
przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, 
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g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:  100 000zł  
Franszyza redukcyjna : 5% wartości szkody max 300zł.

22) Klauzula uderzenia pojazdu własnego 
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnością szkody spowodowane w ubezpieczonym mieniu 
uderzeniem pojazdu używanym  przez  ubezpieczającego  lub  przez  osoby,  za  które  ponosi 
odpowiedzialność.

23) Klauzula katastrofy budowlanej 
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej 
rozumianej  jako  samoistne,  niezamierzone  i  gwałtowne  zawalenie  się  całości  bądź  części 
obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. 
Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:
-  nie  posiadających  odbioru  końcowego  robót  dokonanego  przez  organ  nadzoru  
    budowlanego
-   tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
-   użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit  odpowiedzialności:  2 000  000zł  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie 
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna :  10% wartości szkody, max 20.000 zł  
Ochroną ubezpieczeniową  objęte  są  szkody powstałe  w ubezpieczonym mieniu  wskutek 
niezamierzonego,  gwałtownego  zniszczenia  obiektu  budowlanego  lub  jego  części,  w 
rozumieniu Prawa budowlanego 

24) Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu w związku z 
uderzeniem  przez  przewrócone  obiekty  lub  oderwane  ich  części  sąsiadujące  z 
ubezpieczanym mieniem, w tym drzewa, maszty, kominy i itp. 

25)  Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych i p. pożarowych
Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciw kradzieżowych p. 
pożarowych  w miejscu  ubezpieczenia,  w którym znajduje  się  ubezpieczane  mienie  i 
uznaje te zabezpieczenia za wystarczające do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, objęcia 
mienia ochroną ubezpieczeniową zgodnie z opisem przedmiotu ubezpieczenia i wypłaty 
odszkodowania.

26) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
Skutki  niezawiadomienia  Zakładu  Ubezpieczeń  o  szkodzie  w  odpowiednim  terminie 
-podanym  w  OWU,  mają  zastosowanie  jedynie  w  sytuacji,  kiedy  niezawiadomienie  w 
terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub na ustalenie 
rozmiaru szkody. 

27) Klauzula 48 godzin
Ustala  się  ,  że  wszystkie  szkody powstałe  wskutek  ciągłego  oddziaływania  tego  samego 
zdarzenia  losowego następujące po sobie w czasie  48 godzin traktowane będą jako jedna 
szkoda .
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28) Klauzula dewastacji / wandalizmu
TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za 
które  uważa  się  rozmyślne  zniszczenie  lub  uszkodzenie  ubezpieczonego  mienia, 
spowodowane przez osoby trzecie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez 
okres dłuższy niż 30 dni.
Limit odpowiedzialności: 50 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

29) Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 
     TU  obejmuje  ochroną  ubezpieczeniową  od  ryzyka  stłuczenia  (rozbicia)  szyby  i  inne 

przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich 
posiadaniu  i  stanowiące  wyposażenie  budynków,  lokali  oraz  innych  pomieszczeń 
użytkowych. 

      Ubezpieczenie nie obejmuje:
− szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
− szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) 

oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
−    szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
− szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowa-

niem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
−    szyb w pojazdach i środkach transportowych.

Ponadto TU nie odpowiada za szkody:
- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.

Limit odpowiedzialności: 4000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

30) Klauzula szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych        
Zakres  ochrony  ubezpieczeniowej  zostaje  rozszerzony  o  szkody  powstałe  w  towarach 
przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych  na podanych niżej 
zasadach:
1. TU odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych na skutek ich 

rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpo-
średnim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządze-
niu chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym 
do przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność TU na mocy 
zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. 

2. Odpowiedzialność TU za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warun-
kiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych.

TU nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przeno-

szeniu poza komorą chłodniczą przeznaczoną do przechowywania towarów,
b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych przeznaczo-

nych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpo-
średnio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego 

c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysu-
szenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,

d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego 
przechowywania,  uszkodzonego opakowania,  niewłaściwej  cyrkulacji  powietrza lub 
niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skut-
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kiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszy-
nie) chłodniczym,

e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wy-
nikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie

f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 
          20 000zł 
4. Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody , max. 1 000zł.
5. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdują-

cego się w urządzeniu chłodniczym bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody obliczo-
ną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów za-
pasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.

31) Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia w ubezpieczeniach dobrowolnych

1. Dla pojazdów wskazanych przez Ubezpieczającego Ubezpieczyciel  zawiera umowy 
ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia AC, NW, Assistance na warunkach niniejszej 
Umowy generalnej na okres od dnia wskazanego przez Ubezpieczającego do ostatnie-
go dnia obowiązywania niniejszej Umowy generalnej.

2. Składka za ubezpieczenia AC/ NW/ Assistance-holowanie zostanie naliczona według 
składek/ stawek ubezpieczeniowych zawartych w niniejszej Umowie generalnej, pro-
porcjonalnie  do  udzielonego  okresu  ochrony  ubezpieczeniowej  przy  założeniu,  że 
składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej.

32) Klauzula  wyrównania okresu ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC 
mechanicznych

1. Ubezpieczyciel  udziela  ochrony  ubezpieczeniowej  w  zakresie  obowiązkowego 
ubezpieczenia  OC  posiadaczy  pojazdów  mechanicznych  na  okres  12  miesięcy  od 
chwili zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na 
dany pojazd.

2. Składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mecha-
nicznych za każdy pojazd płatna jest jednorazowo.

3. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia przez Ubezpieczającego z 
Towarzystwem Ubezpieczeń , najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej 
Umowy  generalnej,  kolejnej  umowy  generalnej  określającej  warunki  zawierania 
umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz zawarcia na jej 
podstawie kolejnych umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
dla dotychczas ubezpieczonych pojazdów wchodzących w skład floty z początkiem 
okresu ubezpieczenia przypadającym na następny dzień po zakończeniu okresu obo-
wiązywania niniejszej Umowy generalnej, wszystkie  dotychczasowe umowy ubezpie-
czenia OC pojazdów zawarte na warunkach niniejszej Umowy generalnej, zgodnie z 
art. 3531 kodeksu cywilnego na mocy porozumienia stron zostaną rozwiązane ze skut-
kiem na ostatni dzień obowiązywania niniejszej Umowy generalnej.

4. Składka za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej zostanie zaliczona, 
indywidualnie  dla  każdego  pojazdu,  na  poczet  składki  należnej  za  kolejny  roczny 
okres ubezpieczenia, wynikający z zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy po-
jazdów mechanicznych  z  TU na  warunkach  kolejnej  umowy generalnej.  W takim 
przypadku nie będą pobierane przez TU opłaty manipulacyjne.

33) Klauzula stempla bankowego
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Za datę  prawidłowego  opłacenia  składki  ubezpieczeniowej  uznaje  się  datę  dokonania 
operacji  za  pomocą  bankowości  elektronicznej  lub  datę  stempla  bankowego  na 
dokonanym  przelewie  bankowym   lub  pocztowym  o  ile  stan  środków  na  rachunku 
bankowym ubezpieczającego pozwalał na zrealizowanie płatności.

34) Klauzula nadwyżkowa 
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody – powstałe ze zdarzeń ubezpieczeniowych 
objętych  ochroną  ubezpieczeniową  w  ramach  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 - które nie zostały 
zaspokojone  po  wyczerpaniu  sumy  gwarancyjnej  z  umowy  ubezpieczenia 
obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe).

………………………, dnia…………                                                  
…………………….

                                                                                                                      (podpis)
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 Załącznik nr 6

Wykaz budynków i budowli – w odrębnym pliku
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Załącznik nr 7 

UMOWA Nr.........................–(PROJEKT)

zawarta w dniu ………………. w Lublinie pomiędzy:
SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY im. Prof. M. Kaczyńskiego SAMODZIELNY 
PUBLICZNYZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin
NIP: 946 21 60 056
REGON: 431019046

zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Dyrektora Edwarda Lewczuka

a firmą: ........................................................................................................................................
wpisaną do KRS pod nr………………………….. w …………………………………………
mającą siedzibę: ....................................................................................................................
NIP: …………………………, REGON: …………………………….
zwaną dalej Ubezpieczycielem, w imieniu której działa:
1....................................................................................................................................................
2………………………………………………………………………………..………………..

Niniejszą umowę zawarto na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 
ograniczonego  /  nieograniczonego  o  nr  sprawy  ...........................................  na  podstawie 
ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 
223 poz. 1655 z późn zm. /.

§ 1
Umowa  Generalna,  zwana  dalej  Umową  reguluje  zasady  współpracy  pomiędzy 
Zamawiającym i  Ubezpieczycielem przy zawieraniu  i  wykonywaniu  umów ubezpieczenia 
zawieranych w okresie niniejszej umowy:

a) Ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem i użytkowaniem 
mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

b) Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
c) Ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczących Floty Samochodowej Zamawiającego

• Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego
• Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego
• Ubezpieczenia Assistance - holowanie
• Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 

§ 2
1. Umowę zawarto na czas określony od dnia 07-01 2011 roku do dnia 06-01- 2012 

roku.
2. Integralną  część  niniejszej  umowy  stanowią  polisy  zawartych  ubezpieczeń 

wymienionych w §1.
3. Składka ubezpieczeniowa określona w ofercie ubezpieczyciela może ulec zmianie w 

trakcie realizacji zamówienia na skutek:
a) zmian wartości majątku przyjętego do ubezpieczenia i wyszczególnionego w Opisie 

przedmiotu  zamówienia  wynikających  ze  zwiększenia  lub  zmniejszenia  stanu 
poszczególnych składników majątku w trakcie realizacji zamówienia;
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b) zamówienia uzupełniającego
4.  Składka  za  krótkoterminowy  okres  ubezpieczenia  obliczona  będzie  na  podstawie 
deklarowanej przez Zamawiającego sumy ubezpieczenia, w oparciu o przyjętą dla potrzeb 
niniejszej umowy stawkę taryfową (roczną) proporcjonalnie do wykorzystanego rocznego 
okresu ubezpieczenia, tj. 1/365 składki taryfowej x liczba dni ubezpieczenia.
5. Wysokość stawek ubezpieczeniowych obowiązuje przez cały okres umowy.

§ 3
1. Przez pojęcie „Floty Samochodowej  Zamawiającego” rozumie się pojazdy podlegające 

rejestracji w Rzeczpospolitej Polskiej, będące w posiadaniu Zamawiającego, tj. pojazdy 
stanowiące  jego  własność  lub  będące  w  jego  posiadaniu  w  dniu  zawarcia  niniejszej 
Umowy i zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr 8

2. Pojazdy dołączane do Floty w okresie obowiązywania niniejszej umowy, tj. pojazdy nowo 
nabywane przez Zamawiającego, a także stanowiące jego własność lub używane przez 
Zamawiającego na podstawie stosownych umów cywilnoprawnych,  nie  ujęte  w chwili 
zawarcia  umowy w załączniku  nr  8  zostaną  przyjęte  do  ubezpieczenia  na  warunkach 
niniejszej umowy.

3. Wykazy pojazdów zgłoszonych dodatkowo i przyjętych do ubezpieczenia będą stanowiły 
aneksy do załącznika nr 8.

4. W ramach niniejszej umowy Ubezpieczyciel zobowiązuje się do ubezpieczenia pojazdów 
mechanicznych  SZPITALA  NEUROPSYCHIATRYCZNEGO  im.  Prof.  M. 
Kaczyńskiego,  SPZOZ w zakresie  i  na  warunkach  wyszczególnionych  w  SIWZ oraz 
zgodnie ze złożoną ofertą Ubezpieczyciela.

§ 4
Forma zawarcia ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej

1. Umowa  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  będzie  potwierdzona 
wystawieniem polis:

a) obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  świadczeniodawcy 
udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

b) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej z tytułu udzielania 
świadczeń zdrowotnych

c) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia.
2. Umowa  ubezpieczenia  mienia  będzie  potwierdzona  wystawieniem  polisy 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

§ 5
Forma zawarcia ubezpieczeń komunikacyjnych

1. Umowy  ubezpieczenia  w  zakresie  obowiązkowego  ubezpieczenia  OC  będą 
potwierdzane  indywidualnymi  polisami,  wystawionymi  dla  każdego  przyjętego  do 
ubezpieczenia pojazdu lub polisami zbiorczymi z wykazem pojazdów przyjętych do 
ubezpieczenia.  Na  każdy  pojazd  wystawiony  zostanie  Certyfikat  potwierdzający 
zawarcie  umowy  obowiązkowego  ubezpieczenia  OC  posiadaczy  pojazdów 
mechanicznych.

2. Umowy  ubezpieczenia  w  zakresie  ubezpieczenia  auto  casco  będą  potwierdzane 
indywidualnymi  polisami na dany okres wraz z wykazem pojazdów przyjętych  do 
ubezpieczenia.

3. Umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków będą potwierdzane na polisie obowiązkowego ubezpieczenia OC.

4. Umowy  Ubezpieczenia  Assistance  –  holowanie będą  potwierdzane  na  polisie 
obowiązkowego ubezpieczenia OC lub na polisie AC.
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§ 6
Okres ubezpieczeń komunikacyjnych

1. W  niniejszej  umowie  ma  zastosowanie  Klauzula  wyrównania  okresu  ubezpieczenia 
pojazdów mechanicznych do terminu wznowienia ubezpieczenia mienia szpitala – termin 
wznowienia 07.01.2012 roku.

2. Dla pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy, okres 
ubezpieczenia  rozpoczyna  się  od  dnia  następnego  po  zakończeniu  aktualnej  umowy 
ubezpieczenia lub od dnia określonego przez Zamawiającego i kończy się w ostatnim dniu 
niniejszej umowy.

3. W przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Ubezpieczycielem, najpóźniej w ostatnim 
dniu obowiązywania niniejszej Umowy, kolejnej umowy określającej warunki zawierania 
umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz zawarcia na jej pod-
stawie kolejnych umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla do-
tychczas  ubezpieczonych  pojazdów  wchodzących  w  skład  floty  z  początkiem  okresu 
ubezpieczenia przypadającym na następny dzień po zakończeniu okresu obowiązywania 
niniejszej Umowy, wszystkie  dotychczasowe umowy ubezpieczenia OC pojazdów zawar-
te na warunkach ust. 1, na mocy porozumienia stron zostaną rozwiązane ze skutkiem na 
ostatni dzień obowiązywania niniejszej Umowy generalnej.

4. W przypadku opisanym w ust. 3 składka za niewykorzystany okres ochrony ubezpiecze-
niowej zostanie zaliczona, indywidualnie dla każdego pojazdu, na poczet składki należnej 
za kolejny roczny okres ubezpieczenia, wynikający z zawarcia umowy ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych na warunkach kolejnej umowy generalnej. W takim 
przypadku nie będą pobierane przez Ubezpieczyciela opłaty manipulacyjne.

5. W przypadku braku zawarcia przez Zamawiającego z Ubezpieczycielem kolejnej umowy, 
o której mowa w ust. 3 ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, wcho-
dzących do ubezpieczenia w okresie obowiązywania niniejszej umowy skończy się wraz z 
upływem rocznego okresu ubezpieczenia, określonego od daty przyjęcia pojazdu do ubez-
pieczenia.

§ 7
Suma ubezpieczenia auto casco

Sumę ubezpieczenia pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia stanowi:
a) w  przypadku  pojazdów  używanych  -  wartość  rzeczywista  ustalona  zgodnie  z 
publikacjami "INFO-EKSPERT" „EUROTAX”, tj. po uwzględnieniu stanu faktycznego 
danego pojazdu i wszystkich znanych czynników cenotwórczych, mających zastosowanie 
do ocenianego pojazdu wraz z jego wyposażeniem podstawowym.
b) w przypadku  pojazdu fabrycznie  nowego -  wartość  ustalona  na  podstawie  faktury 
zakupu pojazdu, wraz z jego wyposażeniem podstawowym.
c) suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT.

§ 8
Zasady zgłaszania i obsługi szkód

1. Wszelkie  sprawy  związane  ze  zgłaszaniem  i  likwidacją  szkód  oraz  ich  obsługą 
realizowane  są  przez  przedstawicielstwa/oddziały/  centra  likwidacji  szkód 
Ubezpieczyciela właściwe dla miejsca zdarzenia w Polsce lub właściwych dla miejsca 
zamieszkania - siedziby uprawnionego użytkownika pojazdu.

2. Likwidacja zgłaszanych szkód odbywać się będzie zgodnie z zasadami wynikającymi 
z przywołanych w ofercie ogólnych warunków ubezpieczeń, mających zastosowanie 
do  zgłaszanych  szkód,  z  uwzględnieniem  postanowień  zawartych  w  niniejszej 
Umowie Generalnej.

3. W razie szkody w pojeździe użytkowanym na podstawie umowy leasingu lub którego 
własność  jest  obciążona  prawami  osób  trzecich  Zamawiający  zobowiązany  jest 
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dostarczyć  pisemne  stanowisko  tych  osób  w  przedmiocie  sposobu  realizacji 
odszkodowania.

4. W pozostałym zakresie zastosowanie mają odpowiednie postanowienia przywołanych 
wyżej ogólnych warunków ubezpieczeń.

§ 9
1. Składka z tytułu zawartych umów ubezpieczenia :

a)  mienia  od  wszystkich  ryzyk  i  odpowiedzialności  cywilnej  Szpitala  zapłacona 
zostanie w czterech ratach co kwartał roku przez okres ochrony ubezpieczeniowej.
Termin płatności pierwszej i kolejnych składek strony ustaliły następująco:
I rata        płatna do  10-02-2011 r.
II rata       płatna do  10-04-2011 r.
III rata      płatna do  10-07-2011 r.
IV rata      płatna do  10-10-2011 r.

       
b) ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW zapłacona zostanie jednorazowo za 
okres ochrony ubezpieczeniowej indywidualnie za każdy pojazd.

2. Należność będzie przekazywana na konto Ubezpieczyciela w Banku ........................... nr 
rachunku ....................................................................................

§ 10
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

ubezpieczenia  nie leży w interesie  publicznym,  czego nie  można było  przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach  ze  skutkiem  na  koniec  miesiąca 
kalendarzowego. 

2. Odstąpienie  od  umowy  dla  swej  ważności  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  z 
podaniem uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego.  W takim przypadku  Ubezpieczyciel 
może żądać wyłącznie opłacenia składki za okres udzielonej Zamawiającemu ochrony 
ubezpieczeniowej.

§ 11
1. Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od 

daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie . 
2. Gdyby  wyjaśnienie  w  powyższym  terminie  okoliczności  koniecznych  do  ustalenia 

odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, 
świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu 
należytej  staranności  wyjaśnienie  tych okoliczności  było możliwe.  Jednakże bezsporną 
część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie przewidzianym w ust. 1. 

§ 12
Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale brokera ubezpieczeniowego 
Lewczuk  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Lublinie  przy  ul.  Brzoskwiniowej  1,  20-142  Lublin. 
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000206033, zezwolenie PUNU 
nr 187/97.

§ 13
1. Wszelkie  spory  powstałe  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy Strony zobowiązują  się 

rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną 
poddane  przez  Strony  rozstrzygnięciu  przez  właściwy  rzeczowo  sąd  powszechny  dla 
siedziby Zamawiającego.
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2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia SIWZ, owu 
ubezpieczeń,  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  ustawy  o  działalności 
ubezpieczeniowej,  ustawy  o  ubezpieczeniach  obowiązkowych,  Ubezpieczeniowym 
funduszu Gwarancyjnym ustawy Kodeks Cywilny

3. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.
5. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

§ 14
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: załącznik nr 5 do SIWZ, ogólne warunki 

ubezpieczeń, formularz oferty i szczegółowa oferta złożona przez ubezpieczyciela, oraz 
polisy ubezpieczeniowe. 

2. Ogólne warunki ubezpieczenia i inne zapisy umowne stosowane przez Ubezpieczyciela 
w realizacji  niniejszej  umowy mają  zastosowanie  w zakresie,  w jakim nie  pozostają 
sprzeczne  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  w  SIWZ.  Wszelkie 
warunki  określone  w  SIWZ  i  niniejszej  Umowie  mają  pierwszeństwo  przed 
postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala się, że w razie 
rozbieżności  pomiędzy  warunkami  ubezpieczenia  wynikającymi  z  ww  postanowień 
strony  przyjmą  do  stosowania  takie  rozwiązanie,  które  będzie  korzystniejsze  dla 
Zamawiającego.

UBEZPIECZYCIEL:                             ZAMAWIAJĄCY:
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Załącznik nr 8

Wykaz pojazdów – w odrębnym pliku

.....................................................................................................................................................................39
Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi ubezpieczenia - SZNSPZOZ.N-ZP-372-61/10

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 



Załącznik nr 9
Pieczęć Firmowa

OŚWIADCZENIE

Składając  ofertę  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  publicznego  na wykonanie 
usługi  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  posiadania  i  użytkowania 
mienia  oraz  w  związku  z  udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  przez  Szpital 
Neuropsychiatryczny im. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie; Ubezpieczenie mienia od 
wszystkich  ryzyk;  Ubezpieczenie  OC  posiadacza  pojazdu  komunikacyjnego; 
Ubezpieczenie  AC  pojazdu  komunikacyjnego;  Ubezpieczenie  NNW  kierowcy  i 
pasażerów oświadczam, jako upoważniony reprezentant wykonawcy, że: 

a)  posiadamy,  zgodnie  z  art.  154  ustawy  z  dnia  22  maja  2003  roku  o  działalności 
ubezpieczeniowej,  na  dzień  30.09.2010  roku  wskaźnik  pokrycia  rezerw  techniczno- 
ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, 
b)  posiadamy,  zgodnie  z  art.  146  ustawy  z  dnia  22  maja  2003  roku  o  działalności 
ubezpieczeniowej,  na  dzień  30.09.2010 roku wskaźnik  pokrycia  marginesu  wypłacalności 
środkami własnymi co najmniej 100%.

………………………, dnia…………                                                  
…………………….

                                                                                                                      (podpis)
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