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ROZDZIAŁ A  

INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. ZAMAWIAJ ĄCY 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie 
al. Wojska Polskiego 80/82;  70-482 Szczecin   

Postępowanie przygotowuje i przeprowadza w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako jego 
Pełnomocnik: 

AKMA BROKERS Sp. z o.o, ul. Poleska 27, 40 – 733 Katowice, 
nr KRS 0000052138, wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr 00000050/U, 
Przedstawicielstwo w Szczecinie  
ul. Ku Słońcu 2/2; 71-073 Szczecin 

 

2. DORADCA UBEZPIECZENIOWY 

AKMA BROKERS Sp. z o.o, ul. Poleska 27, 40 – 733 Katowice, 
nr KRS 0000052138, wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr 00000050/U, 
Przedstawicielstwo w Szczecinie  
ul. Ku Słońcu 2/2; 71-073 Szczecin 

Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i będzie 
wykonywana za jego pośrednictwem. 

 

3. PODSTAWA PRAWNA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I TRYB 
UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

1) Ilekroć niżej zastosowane jest pojęcie specyfikacji lub SIWZ, oznacza ono niniejszą specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. 

2) Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie ”Ustawa”, bez bliższego określenia, o jaką ustawę 
chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Do niniejszego postępowania mają 
również zastosowanie obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, 
od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009 r., nr 224, poz. 1795) 

4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia lub zamówień uzupełniających 
w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania tego zamówienia dotychczasowemu 
wykonawcy – ubezpieczycielowi, zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust. 1 pkt 6) 
Ustawy. 

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. 

6) Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust 4 Ustawy. 

7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  - Kompleksowe  ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej RCKiK SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami 

                                                                  4
 

4. INFORMACJA O BRAKU ZAMIARU ZAWARCIA UMOWY RAMOWE J 
I USTANAWIANIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW ORAZ WY BORU 
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać 
dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru oferty najkorzystniejszej 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

5. INFORMACJA NA TEMAT WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWC Ę  CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA, KTÓR Ą ZAMIERZA POWIERZY Ć PODWYKONAWCOM 

Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy, jeżeli będzie realizował umowę przy udziale podwykonawców (art. 36 
ust. 4 ustawy). Do tego celu wykonawca może wykorzystać załącznik nr 6 do SIWZ.  

 

6. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami 
zgodnie z  opisem zawartym w rozdziale C niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 
„Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego”, obejmujące: 
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym 

mieniem, 
2) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego 

świadczeń opieki zdrowotnej; 
3) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 
4) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji; 
5) ubezpieczenie szyb od stłuczenia; 
6) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 
7) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym; 
8) ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych; 
9) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; 
10) ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC (KR), ASS. 

 
Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8.  
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ROZDZIAŁ B 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

1. INFORMACJE WST ĘPNE 

1) Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 9/2010 Wykonawcy 
we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

2) Ilekroć w SIWZ użyte jest pojęcie Zamawiający należy pojęcie to odnosić również do 
pełnomocnika (brokera) w zakresie powierzonych mu czynności związanych z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem postępowania. 

3) Zamówienie powinno być  realizowane wg wymagań zawartych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w Rozdziale C – „Opis przedmiotu zamówienia – wymagania 
Zamawiającego”. 

4) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 

5) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej SIWZ zostały zamieszczone wyłącznie w celu 
przygotowania oferty.  

6) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca bez 
względu na wynik postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
1) Ubezpieczenia za wyjątkiem komunikacyjnych: 21.10.2010r. – 20.10.2011r (szczegółowe terminy 
dla poszczególnych ubezpieczeń zawarte są w rozdziale C SIWZ i mieszczą się w tym okresie). 

2) Ubezpieczenia komunikacyjne: 15.04.2011r. – 01.10.2012r. (różne terminy dla poszczególnych 
pojazdów podane są w rozdziale C SIWZ i mieszczą się w tym okresie). 

3) W odniesieniu do Zamawiającego będącego zobowiązanym do wszczęcia postępowania 
o zamówienia publiczne, okres ubezpieczenia może być przedłużony na czas niezbędny do ukończenia 
postępowania dotyczącego nowego okresu ubezpieczenia, jednak nie więcej niż o 3 miesiące, pod 
warunkiem, że Zamawiający wszczął postępowanie bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż 1 miesiąc 
przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia, jednak z przyczyn od niego niezależnych nie zdołał go 
ukończyć lub jest bardzo prawdopodobne, że nie zdoła go ukończyć przed upływem bieżącego okresu 
ubezpieczenia. 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, 

2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczące: 

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

3.2. Do oceny spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi wykazać, 
iż: 

1) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1 ppkt 2a) posiada uprawnienia do wykonywania 
działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.); 
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2) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1 ppkt 2d):  

• zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.) posiada na dzień 31.12.2009r. pokrycie marginesu 
wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%, 

• zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.) posiada  na dzień 31.12.2009r. środki własne w 
wysokości co najmniej 100 % kapitału gwarancyjnego, 

• nie jest w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych 
(plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub nie ma ustanowionego 
zarządu komisarycznego (w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.). 

Ocena spełniania powyższych wymagań nastąpi poprzez szczegółową analizę dokumentów i 
oświadczeń złożonych przez wykonawców, zgodnie z formułą „spełnia/ nie spełnia”. 

 

4. WYMAGANE O ŚWIADCZENIA I DOKUMENTY 

4.1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu 
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie z art. 24 ust. 1 Ustawy zobowiązany jest do 
załączenia do oferty: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 

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, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, 

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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 - wystawione nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złożone w/w  dokumenty dla każdego z nich.  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może złożyć w miejsce w/w 
dokumenty, o których mowa w obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, 
poz. 1817).  

4.2. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o  których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy 
zobowiązany jest do załączenia do oferty: 

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. (W 
przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa co najmniej jeden z wykonawców 
albo wszyscy Wykonawcy wspólne), 

2) zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem 
lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują konieczności posiadania zezwolenia. 
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(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony w/w  dokument dla każdego z nich, przy 
czym uprawnienie do działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wynikać 
może z zezwolenia co najmniej jednego wykonawcy albo wszystkich wykonawców 
wspólnie). 

4.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 
ust. 2b Ustawy). 

4.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  powyżej w pkt. 4.3., a podmioty te 
będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyżej w pkt 4.1 ppkt. od 1) do 4).  

4.5. W przypadku podmiotów wymienionych powyżej w pkt 4.4.  przekładane przez Wykonawcę 
kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność 
 z oryginałem przez te podmioty. 

4.6. Wszystkie wymagane dokumenty składane przez ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817), należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

 

5. WYKONAWCY SKŁADAJ ĄCY OFERTĘ WSPÓLNĄ 

1) Od każdego z wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest przedstawienie 
pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy). 

2) W przypadku, gdy jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawców 
występujących wspólnie, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców. Z umowy tej w szczególności powinno 
wynikać: 

a) ustalenie zasad współpracy pomiędzy wykonawcami występującymi wspólnie  
w przedmiotowym zakresie co najmniej w okresie realizacji zamówienia, 

b) wskazanie udziału procentowego poszczególnych wykonawców w konsorcjum, 

c) wskazanie koasekuratora wiodącego (lidera) w konsorcjum, 

d) uprawnienie koasekuratora wiodącego do samodzielnej (w imieniu konsorcjum) 
likwidacji szkód do kwoty 100.000,00 zł, 

e) ponoszenie przez wykonawców odpowiedzialności solidarnej za wykonanie umowy 
(zgodnie z art. 141 ustawy), 

f) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację 
zamówienia, 

g) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego. 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z koasekuratorem 
wiodącym (liderem) konsorcjum. 
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6. SPOSÓB UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ 

1)  Zamawiający (pełnomocnik)  urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Zamawiający (pełnomocnik) z wykonawcami porozumiewać się będzie w niniejszym 
postępowaniu w następujący sposób:  

a) Postępowanie będzie prowadzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca 
przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem punktu c). 

b) Pytania dotyczące SIWZ oraz informacje kierowane do Zamawiającego, składane są na 
piśmie w terminach określonych ustawą. 

c) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej  
przy przekazywaniu następujących dokumentów: 

• pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ, 

• zmiany treści SIWZ, 

• wezwania o których mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy,  

• wniosek o wyjaśnienie treści oferty, 

• wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

• pytania oraz wyjaśnienia odnośnie rażąco niskiej ceny, 

• zawiadomienie o złożeniu oferty po terminie, 

• informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 
rachunkowych, a także innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian 
w treści oferty, 

• oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 
polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

• wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
oraz odpowiedź wykonawcy, 

• zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali 
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz 
o terminie, po którego upływie umowa w sprawie  zamówienia publicznego może być 
zawarta,  

• zawiadomienia o unieważnieniu postępowania. 

d) W przypadku korespondencji przesłanej faksem lub pocztą elektroniczną każda ze stron na 
żądanie drugiej zobowiązana jest  niezwłoczne potwierdzić fakt jej otrzymania (art. 27 ust. 2 
Ustawy). 

e) Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub poczty elektronicznej po godzinach 
urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za 
wniesioną z datą zarejestrowania. 

f) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
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g) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na swojej stronie 
internetowej (www.krwiodawstwo.szczecin.pl). 

h) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Dokonana w ten sposób zmiana 
SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której specyfikacja została 
udostępniona (art. 38 ust. 4 Ustawy).  

i) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz 
zamieści informację na stronie internetowej. 

j) Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest:  
Joanna Kowalik – przedstawiciel brokera ubezpieczeniowego Akma-Brokers Sp. z o.o. 
Przedstawicielstwo w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 2/2, 71-073 Szczecin, tel. (91) 43 42 071.  
Dane do kontaktu: 
- pisemnie:  Akma-Brokers Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 2/2,  

71-073 Szczecin 
- faxem:  nr 91 43 42 073,  
- pocztą elektroniczną: kowalik@akmabrokers.com.pl 
 

UWAGA:  zaleca się, by zainteresowani, którzy pobrali niniejszą SIWZ ze strony internetowej 
zamawiającego i chcą uzyskać status uczestnika postępowania (wykonawcy), przesłali do 
zamawiającego (pełnomocnika) pisemną (lub faksem albo pocztą elektroniczną) informację 
o pobraniu SIWZ oraz podali swoje dane (nazwę firmy, adres, numery telefonu i faksu, adres 
poczty elektronicznej). 

2) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców. 

 

7. WADIUM 

Wniesienie wadium nie jest wymagane. 
 

8. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularza ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ. 

3) Do oferty dołączone powinny być załączniki (w tym oświadczenia i dokumenty) zgodnie 
z wymaganiami niniejszej SIWZ. 

4) Do oferty należy dołączyć teksty ogólnych warunków ubezpieczenia aktualnie obowiązujących 
u wykonawcy dla ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia, oraz 
szczególnych warunków ubezpieczenia, jeżeli występują. Przez szczególne warunki 
ubezpieczenia zamawiający rozumnie także dodatkowe klauzule włączające, określające zakres 
ochrony nie ujęty w OWU. Nie jest wymagane dołączanie warunków ubezpieczenia 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  
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5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą 
i czytelną techniką. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 

6) Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony 
w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych 
tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

7) Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki były podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy i opatrzone ich imiennymi pieczątkami. Zaleca się, aby nie 
podpisane strony oferty były parafowane. Dopuszcza się parafowanie nie podpisanej strony 
przez jedną z osób podpisujących ofertę. 

8) Wymaga się, by pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania oferty było dołączone do 
oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty. 
Należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. 

9) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, zawierające jakąkolwiek treść, były ponumerowane. 

10) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonywane w sposób czytelny  
i dodatkowo opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.  

11) Oferta musi być w pełni zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

12) Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki zostały wypełnione przez wykonawcę bez 
wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania zmian. 
W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy 
wpisuje się „nie dotyczy”. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych drukach lub 
formularzach pod warunkiem, że ich treść będzie zgodna z drukami i formularzami 
załączonymi do SIWZ. 

13) Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

14) Wykonawca umieszcza ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie lub 
innym opakowaniu zawierającym na jednej stronie oznaczenie: „OFERTA NA 
UBEZPIECZENIE RCKIK W SZCZECINIE” oraz „nie otwierać przed dniem 06.10.2010 r., 
przed godziną 10.15”, a na drugiej stronie nazwę i adres wykonawcy, aby ofertę można było 
odesłać w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie składania ofert. 

15) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert 
nieoznaczonych wyraźnie i niezaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. 

16) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do 
składania ofert, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. 

17) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu  zostanie przygotowane, opieczętowane 
i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 12), a koperta będzie dodatkowo oznaczona 
słowem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

18) Powiadomienie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 
oświadczenia o wycofaniu oferty, podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej / osób 
upoważnionych przez wykonawcę do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty. Upoważnienie 
do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty musi znajdować się w kopercie wraz 
z oświadczeniem o wycofaniu oferty. 

19) Powiadomienie o zmianie oferty musi zawierać pisemne oświadczenie  o zmianie oferty, 
określenie zakresu i rodzaju tych zmian, a jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą 
konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca musi 
dokumenty te umieścić w kopercie. 

20) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po 
upływie terminu do składania ofert. 
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21) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może jednak 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Pzp. Informacje składane przez 
wykonawców w postępowaniu, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być oznaczone klauzulą „tajemnica 
przedsiębiorstwa – nie udostępniać” i nie złączone w sposób trwały z pozostałą częścią oferty. 

 

10. SKŁADANIE OFERT 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie pełnomocnika zamawiającego: Akma-Brokers Sp. z o.o. 
Przedstawicielstwo w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 2/2, Szczecin, do dnia 06.10.2010r. do godziny 
10.00. 

2) Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie jeśli znajduje się w siedzibie 
pełnomocnika zamawiającego do daty i godziny składania ofert. 

3) Złożenie oferty zostanie potwierdzone przez pełnomocnika zamawiającego z zaznaczeniem daty 
i godziny złożenia.  

4) Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego (pełnomocnika) po terminie podanym 
powyżej zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie okresu na wniesienie 
protestu.  

 

11. OTWARCIE OFERT 

1) Zamawiający (pełnomocnik) otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 06.10.2010r.  o godz. 
10.15 w siedzibie pełnomocnika zamawiającego: Akma -Brokers Sp. z o.o. Przedstawicielstwo 
w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 2/2, Szczecin, 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4) Podczas otwierania ofert zostaną ogłoszone: 
a) stan otwieranych ofert (koperty winny być nienaruszone do chwili otwarcia), 
b) nazwy i adresy wykonawców,  
c) ceny ofert i terminy wykonania zamówienia, 
d) warunki płatności zawarte w ofertach. 

5) Oferty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty 
wewnętrzne nie będą otwierane. 

6) W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 
zamawiający prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3 i 4.  

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1) Ceną oferty w zakresie poszczególnych ubezpieczeń, jest składka obliczona przez wykonawcę 
dla danego ubezpieczenia. 

2) Wymagane jest podanie w ofercie składek za określony w SIWZ okres ubezpieczenia dla 
każdego z ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia. 

3) Wykonawca określi całkowitą składkę ubezpieczeniową za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
a także składki ubezpieczeniowe za poszczególne rodzaje ubezpieczeń zgodnie z treścią 
formularza cenowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
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4) Ustalając składkę wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy konieczne do 
kompleksowego wykonania zamówienia. Wymaga się, aby składka w każdej pozycji zawierała 
w sobie ewentualne upusty i zniżki oferowane przez wykonawcę. 

5) Wymaga się, aby cena podana w ofercie wyrażona była w złotych polskich liczbowo i słownie. 

6) Ceny powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

7) Ceną oferty przyjmowaną do oceny ofert jest zsumowana wartość poszczególnych pozycji 
formularza cenowego z kolumny „Składka w zł” - załącznik nr 4 do SIWZ. 

8) Cena oferty przyjmowana do oceny ofert służyć będzie do porównania złożonych ofert, nie 
będzie jednakże wiążącą ceną, za którą zostanie zrealizowane zamówienie – w przypadku 
składek wyliczanych jako przeliczenie określonej stawki od sumy ubezpieczenia (tj. suma 
ubezpieczenia x określona stawka = składka) wiążące będą stawki, na podstawie których zostały 
wyliczone składki w ofercie. Cena, za którą ostatecznie zostanie zrealizowane zamówienie 
zmienić się będzie mogła w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia danego przedmiotu 
ubezpieczenia oraz w innych przypadkach określonych w SIWZ. 

 

13. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

1) Oceny ofert dokonuje pełnomocnik powołany przez Zamawiającego. 

2)   Ocena ofert dokonana będzie w oparciu o następujące kryteria: 

1.  80% - cena składki obejmującej wszystkie ryzyka za cały okres realizacji zamówienia (po 
uwzględnieniu wszystkich upustów); 

2.  20% - warunki umowy: franszyza/udział własny, włączenie ryzyk dodatkowych w OC, klauzule 
dodatkowe,  świadczenia dodatkowe,  

 
Ad. 1. Wartość kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru: 

 
        najniższa zaoferowana cena 

× 100 pkt x 80%  

cena zaoferowana w badanej ofercie 
  
Ad 2. Wartość kryterium warunki umowy oceniona zostanie na podstawie warunków przedstawionych 
przez wykonawcę w oparciu o wzór:  
 
  suma punktów przyznanych badanej ofercie 
-----------------------------------------------------------------------    x 100 pkt x 20% 
najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów 

 
Łączna suma przyznanych punktów będzie sumą punktów pomocniczych przyznanych w niżej 
wymienionych kryteriach a), b), c)  d) i e). Punkty zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku. 
 
a) Zniesienie (ograniczenie) franszyz/udziałów własnych 

Liczba możliwych do uzyskania pkt za zniesienie franszyzy/udziału własnego 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia Poziom franszyzy/udziału własnego Liczba 
pkt 

1 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością i posiadanym 
mieniem 

Franszyza integralna w szkodach rzeczowych - 
zniesiona 

1 

Franszyza integralna w szkodach rzeczowych - 
określona w SIWZ 

0 

Franszyza redukcyjna / udział własny w szkodach 
powstałych w wyniku wykonywania usług medycznych 
- zniesione 

10 
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Lp. Rodzaj ubezpieczenia Poziom franszyzy/udziału własnego 
Liczba 

pkt 
Franszyza redukcyjna / udział własny w szkodach 
powstałych w wyniku wykonywania usług medycznych 
- określone w SIWZ 

0 

2 Ubezpieczenie mienia od ognia i 
innych zdarzeń  losowych 

Udział własny w szkodzie w ryzyku rozmrożenia - 
zniesiony 

4 

Udział własny w szkodzie w ryzyku rozmrożenia - 
określony w SIWZ 

0 

3 
Ubezpieczenie sprzętu 

elektronicznego od wszystkich 
ryzyk 

Franszyza redukcyjna /udział własny w szkodach 
materialnych – zniesione 

6 

Franszyza redukcyjna /udział własny w szkodach 
materialnych 150,00 zł w szkodzie, dla sprzętu 
przenośnego (poza telefonami komórkowymi) w ryzyku 
kradzieży poza  miejscem ubezpieczenia - 5% wartości 
szkody nie mniej niż 150 zł, dla telefonów 
komórkowych - 5% wartości szkody 

3 

Franszyza redukcyjna /udział własny w szkodach 
materialnych – określone w SIWZ 

0 

Franszyza redukcyjna /udział własny w szkodach w 
danych i oprogramowaniu oraz zewnętrznych nośnikach 
danych – zniesione 

3 

Franszyza redukcyjna /udział własny w szkodach w 
danych i oprogramowaniu oraz zewnętrznych nośnikach 
danych –– określony w SIWZ 

0 

4 
Ubezpieczenie mienia w 
transporcie krajowym 

Franszyza integralna - zniesiona 3 
Franszyza integralna - określona w SIWZ 0 

5 
Ubezpieczenie maszyn od szkód 

elektrycznych 

Franszyza integralna - zniesiona 3 
Franszyza integralna - określona w SIWZ 0 

6 Ubezpieczenia komunikacyjne 
Franszyza integralna - zniesiona  1 
Franszyza integralna  - określona w SIWZ 0 

 
b) Włączenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 

posiadanego mienia klauzuli środowiskowej 
 

Włączenie klauzuli środowiskowej 
Akceptacja 40 pkt 
Brak akceptacji 0 pkt 

 
c) Włączenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 

posiadanego mienia szkód powstałych wskutek niezabezpieczenia lub nienależytego 
zabezpieczenia substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych. 

 
Włączenie szkód powstałych wskutek niezabezpieczenia 
lub nienależytego zabezpieczenia substancji 
chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych 

Akceptacja 40 pkt 

Brak akceptacji 0 pkt 

 
 

d) Akceptacja klauzul dodatkowych  

      Liczba możliwych do uzyskania pkt za akceptację klauzul dodatkowych 

Lp Rodzaj ubezpieczenia Nr klauzuli Liczba pkt za 
akceptację klauzuli 

1 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z 
prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem 

AB03 5 
AB30 3 

2 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń  
losowych 

AB10 5 
AB18 3 
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Lp Rodzaj ubezpieczenia Nr klauzuli Liczba pkt za 
akceptację klauzuli 

AB28 4 
AB30 3 

3 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, 
rabunku i dewastacji 

AB03 5 
AB11 1 
AB18 3 
AB30 3 

4 Ubezpieczenie szyb od stłuczenia AB30 3 

5 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk 

AB10 5 
AB18 3 
AB20 5 
AB30 3 

6 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym 

AB03 5 
AB08 3 
AB10 5 
AB30 3 

7 Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych 
AB03 5 
AB30 3 

Brak akceptacji: 0 pkt. 
 
 
e) Świadczenia dodatkowe (przyznanie środków z funduszu prewencyjnego) – oceniane będą  

w oparciu o wzór: 
 

 kwota przyznanego funduszu w badanej ofercie 
----------------------------------------------------------    x 40 pkt  
najwyższa kwota przyznanego funduszu za ofertę 

Brak funduszu - 0 pkt 
 

3) Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. 

4) W toku badania ofert zamawiający (pełnomocnik) dokona badania ważności ofert – oceni 
spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu i oceni oferty zgodnie z wyżej 
wymienionymi kryteriami.  

5) Oceniane będą tylko oferty całkowicie zgodne z SIWZ. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany 
w ustalonym w SIWZ zakresie ubezpieczenia, w szczególności: 
a) zmiany treści klauzul obligatoryjnych, 
b) wprowadzanie limitów dla klauzul (zarówno obligatoryjnych, jak i fakultatywnych) niższych 

niż przewidziane w SIWZ, 
c) ustalanie franszyz, udziałów własnych w szkodzie / odszkodowaniu wyższych niż 

przewidziane w SIWZ, 
d) wprowadzanie dodatkowych ograniczeń odpowiedzialności. 

6) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. 

7) Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt 8). 

8) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawia-
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damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

9) Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, 
którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 
i łączną punktację, 

b)    wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne, 

c)    wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d)    terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

Zamawiający zamieści te informacje także na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie 
dostępnym w swojej siedzibie.   

10)   Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym 
w art. 94 Ustawy. 

 
 
14. ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Przy podpisaniu umowy zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
15. WYKLUCZENIE Z POST ĘPOWANIA 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach przewidzianych 
w Ustawie, w szczególności w art. 24 Ustawy. 
 

16. ODRZUCENIE OFERT 

Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach przewidzianych w Ustawie, w szczególności w art. 89 
Ustawy. 

 

17. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach i trybie 
przewidzianym w Ustawie. 

 

18. UMOWA 

1) Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawców jeżeli: 

a) wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego 
ubezpieczenia określonego w niniejszym SIWZ lub spowodują niezasadność danego 
ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ, 

b) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego 
ubezpieczenia określonego w niniejszym SIWZ lub spowodują niezasadność danego 
ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ (np. zmiana w zakresie działalności, liczbie osób, 
sprzedaż lub zakup pojazdu mechanicznego), 
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c) nastąpią zmiany w mieniu Zamawiającego, które skutkować będą koniecznością skorygowania 
sum ubezpieczenia lub limitów podanych w SIWZ. 

 

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.  

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy (art. 179 - 
198g Ustawy). 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków  
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa  w art. 154 pkt 5 
Ustawy. 
 
Odwołania 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na 
podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy. 
 
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 
dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy.  
 
W postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
 
Skarga do sądu 
Na orzeczenie Izby wydane w postępowaniu odwoławczym stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 
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ROZDZIAŁ C 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami, 
zgodnie z poniższym opisem, obejmujące: 

1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 
i posiadanym mieniem, 

2) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego 
świadczeń opieki zdrowotnej; 

3) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 
4) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji; 
5) ubezpieczenie szyb od stłuczenia; 
6) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 
7) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym; 
8) ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych; 
9) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; 
10) ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC (KR), ASS. 

 
 
 

CZĘŚĆ I 
  DANE  O ZAMAWIAJ ĄCYM 

 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie 
z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 80/82 w Szczecinie, 
tel.: (91) 422 18 98; fax (91) 422 18 98 

 
1. NIP:   - 852-22-88-004 
2. REGON:   - 000292468 
3. PKD 8690E (pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana) 
 
4. Forma prawna, podstawa działalności 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie jest samodzielnym 
publicznym zakładem opieki zdrowotnej. RCKiK działa na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz statutu. 

 
5. Przedmiot i zakres działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Szczecinie (zgodnie ze statutem): 
Podstawowym zadaniem jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej 
składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki. 
Do zadań RCKiK należy: 
1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi, 
2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew 

w regionalnym centrum, 
3) pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych, 
4) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników, 
5) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z PCK 

i jednostkami organizacji pozarządowych, 
6) wytwarzanie surowic diagnostycznych, 
7) zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz produkty krwiopochodne, 
8) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi, 
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9) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych, 
10) sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, 
11) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa,  
12) dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych 

wytwórniach farmaceutycznych, 
13) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów, 
14) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie 

krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie, 
15) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników RCKiK 

w celu realizacji zadań statutowych, 
16) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez RCKiK oraz udzielanie 
świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty, 

17) uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub 
wykonujących zawód medyczny, 

18) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w szczególności wynikające z przepisów 
dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej 
służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, 

19) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów. 
 
RCKiK może prowadzić działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności nie może ograniczać 
realizacji zdań statutowych. 
 
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych (zgodnie ze statutem): 

1) badania lekarskie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, 
2) badania diagnostyczne osób wymienionych w pkt 1, 
3) orzekanie i opiniowanie o dopuszczalności pobrania krwi i jej składników, 
4) orzekanie o dopuszczalności zabiegu uodpornienia w celu uzyskania osocza lub surowic 

diagnostycznych, 
5) wykonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu uzyskania surowic diagnostycznych 

i innych preparatów, 
6) ustalanie wskazań i zaleceń lekarskich po zabiegu uodpornienia i po uodpornieniu, 
7) udzielanie porad lekarskich w razie powikłań po zabiegu uodpornienia i niekorzystnych 

następstw dla zdrowia dawcy, 
8) udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, również 

w przypadku powikłań poprzetoczeniowych, 
9) wykonywanie leczniczych zabiegów w zakresie krwiolecznictwa, 
10) wykonywanie badań: 

- krzepnięcia i hemostazy, 
- immunohematologicznych, w tym HLA, 
- genetycznych (biologia molekularna),  
- wirusologicznych (HBs, anty HCV, anty HIV) oraz odczynów kiłowych, 
- innych badań diagnostycznych i analitycznych wynikających z zakresu zadań RCKiK. 

 
RCKiK realizuje programy: 
- Narodowy program leczenia hemofilii na lata 2005-2011, 
- Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A I B (do 31.12.2010r.). 

 
6. Wykaz adresowy ubezpieczanych oddziałów terenowych RCKiK w Szczecinie 
 

Lp. Placówka Adres 
1. Siedziba al. Wojska Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin 
2. Oddział Barlinek  ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek 
3. Oddział: Białogard ul. Nowowiejskiego 7, 78-200 Białogard 
4. Oddział: Drawsko Pomorskie ul. Bolesława Chrobrego 4, 78-500 Drawsko Pomorskie 
5. Oddział: Goleniów ul. Nowogardzka 2, 72-100 Goleniów 
6. Oddział: Gryfice ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice 
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Lp. Placówka Adres 
7.  Oddział: Gryfino  ul. Bol. Chrobrego 52, 74-100 Gryfino 
8. Oddział:  Kołobrzeg ul. Łopuskiego 31, 78-100 Kołobrzeg 
9. Oddział: Koszalin ul. Chałubińskiego 7, 75-950 Koszalin 
10. Oddział: Stargard Szczeciński ul. Staszica 6, 73-100 Stargard Szczeciński 
11. Oddział: Szczecinek ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek 
12. Oddział: Świnoujście ul. Mieszka I 4, 72-600 Świnoujście 
13. Oddział: Wałcz ul. 12 Lutego 10, 78-600 Wałcz 

 

7. Zatrudnienie 

Stan na dzień 05.09.2010r:  umowa o pracę 224 osoby, umowa zlecenie 16 + działalność gospodarcza 
- 13 osób (lekarze i pielęgniarki). 

 
8. Wskaźniki działalności za 2009r: 
Liczba dawców w roku 2009 – 22.569 osób. 
Liczba donacji w roku 2009 – 51.623. 
Przychód za rok 2009 – 22 mln zł. Planowany przychód na rok 2010 – 23 mln zł. 
 

9.  Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: 

Lp. Nazwa placówki Rodzaj zabezpieczenia 

1. 

Siedziba W obiekcie i na posesji zainstalowany jest system telewizji 
przemysłowej (kamery). Z agencją ochrony podpisana jest umowa  na 
wykonywanie konserwacji, serwisu i napraw lokalnego systemu TV 
przemysłowej. Monitoring odbywa się całodobowo – przez 
pracowników własnych oraz pracowników agencji ochrony. Fizycznego 
dozoru obiektów dokonuje agencja ochrony – od poniedziałku do piątku 
– 18 godz./dobę, w soboty niedziele oraz dni wolne od pracy – 
24godz./dobę. Dodatkowo w pomieszczeniu instalacji radiatora pełnione 
jest całodobowo monitorowanie sygnałów lokalnego systemu 
alarmowego w systemie dyskretnego ostrzegania poprzez komunikator 
dialerowy. 

2. 
Oddział: Białogard Usługę ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania wykonuje 

całodobowo agencja ochrony. 

3. Oddział: Gryfino  W drzwiach wejściowych zainstalowane są drzwi antywłamaniowe. 

4. 
Oddział: Stargard 
Szczeciński 

W pomieszczeniach Oddziału zainstalowany jest system sygnalizacji 
włamania i napadu. Dozór wykonuje całodobowo agencja ochrony osób 
i mienia. 

W pozostałych oddziałach brak jest specjalnych zabezpieczeń. W oddziałach tych pomieszczenia 
zamykane są w większości drzwiami pełnymi z dwoma lub jednym zamkami wielozastawkowymi. 
Placówki znajdują się na terenie ZOZ-ów. W tych placówkach, gdzie drzwi są oszklone w budynku 
znajduje się przeważnie portier lub personel przez 24h. 

 
10. Sposób przechowywania i transportowania gotówki:  

Gotówka przechowywana jest w siedzibie RCKiK w Szczecinie oraz w oddziałach terenowych. 
W siedzibie w Szczecinie przechowywana jest w schowku ogniotrwałym, w kasie pancernej o VI 
klasie odporności na włamanie, usytuowanej w pomieszczeniu zamykanym drzwiami metalowymi 
(pogotowie kasowe max. 12.000 zł) oraz w oddziałach terenowych  w metalowych kasetkach nie 
mocowanych trwale do podłoża (niewielkie kwoty: od 200,00 zł do 3.000,00 zł w zależności od 
oddziału). 
Gotówka jest transportowana każdego dnia do oddziałów terenowych samochodem służbowym, przez 
kierowcę, w wysokości ok. 800 - 3.000 zł, równocześnie może być do 4 transportów. 
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11. Sposób przechowywania zamrożonego mienia (krew i jej składniki) 

Zamrożone składniki krwi pakowane są do kartonów i przechowywane w zamrażarkach i mroźniach. 
Urządzenia chłodnicze mają monitorowaną temperaturę. Na wypadek wystąpienia awarii są 
przygotowane procedury dotyczące postępowania w takich przypadkach. Urządzenia chłodnicze są 
podłączone do kontaktów „gwarantowanych” (w przypadku braku dopływu prądu z elektrowni 
miejskiej urządzenia są zasilane prądem z agregatu). Wszystkie urządzenia chłodnicze są walidowane 
(zgodnie z przepisami 1 raz na rok) i w sposób ciągły nadzorowane. 

 

12. Zabezpieczenia p.pożarowe  

W budynku  RCKiK w Szczecinie na parterze (holl wejściowy i pomieszczenia po byłej stołówce) 
zainstalowane są elektroniczne urządzenia automatycznej sygnalizacji pożaru SAP i oddymiania. 
RCKiK posiada umowę  dot. konserwacji i napraw w/w urządzeń  z przedsiębiorstwem SUPON S.A. 
w Szczecinie. 
We wszystkich placówkach podstawowy sprzęt ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
11) Środki obrotowe to: materiały biurowe, czystościowe, gospodarcze, laboratoryjne, opakowania, 
leki i środki medyczne, odczynniki, odzież, żywność, krew i jej składniki. 
 
12) Szkodowość (od 2005r.) 
2005r. – autoc-casco, 2 szkody, suma odszkodowań 8.571,00 zł 
2005r. – OC komunikacyjne – 1 szkoda, odszkodowanie 9.802,00 zł 
2009r – 2010r. – ogień i inne żywioły – odszkodowanie 3.421,15 zł 
2009r – 2010r. - autoc-casco – 7.245,19 zł 
2009r – 2010r. - OC komunikacyjne – 4.947,23 zł 
 

13) RCKiK od 24.06.2005r. wprowadziło i stosuje system zarządzania jakości w zakresie 
pobierania, preparatyki i dystrybucji krwi i jej sk ładników (certyfikat ISO ). Certyfikat 
odnowiony w 2009r. 

 

CZĘŚĆ II 
 RODZAJE UBEZPIECZE Ń 

 
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 
i posiadanym mieniem 
Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia): 
 
/A/ Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP. 

/B/ Okres  ubezpieczenia: 21.10.2010r. – 20.10.2011r. 

/C/ Przedmiot  i  zakres  ubezpieczenia: 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością 
i posiadanym mieniem (deliktowa i kontraktowa). 

Ochroną ubezpieczeniową objęte będą szkody wyrządzone przez ubezpieczonego lub osoby, za które 
ponosi on odpowiedzialność. 

Ochroną ubezpieczeniową objęte będą wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia a zgłoszone 
w terminach ustawowo przewidzianych. Przez wypadek należy rozumieć zdarzenie powodujące 
śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody bez względu na to czy ubezpieczony ponosi za nie 
odpowiedzialność na podstawie OC delikt czy też OC kontrakt. 
 
Ochroną objęta zostanie odpowiedzialność ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe, 
wyrządzone dawcom oraz innym osobom trzecim w związku  z działalnością Regionalnego Centrum 
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Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie określoną w Statucie oraz przepisach prawa, 
i posiadanym mieniem, a w szczególności za szkody: 

1) obejmujące rzeczywiste straty jak i utracone korzyści (damnum emergens i lucrum cessans), 

2) szkody wynikające z rażącego niedbalstwa, 

3) powstałe w związku z posiadanym mieniem, 

4) powstałe u pracowników w związku z wykonywaniem pracy w miejscach prowadzenia 
działalności, w tym również zakażenie chorobami oraz wyrządzone w mieniu pracowników; 
(ponad wysokość świadczenia wypłaconego przez ZUS na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa) - OC pracodawcy, 

5) wynikające z faktu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności związanych 
z prowadzoną działalnością, 

6) wynikłe przez wadliwe wykonanie prac i usług, powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub 
usługi, 

7) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w szczególności HIV, WZW typ B, WZW 
typ C, kiła (w tym szkody wynikłe zarówno przy pobieraniu krwi jak i przy  wykonywanych 
transfuzjach krwi (składników i preparatów krwi) dostarczonej z RCKiK, 

8) związane z administrowaniem i zarządzaniem zakładem opieki zdrowotnej, 

9) polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu rzeczy będących w posiadaniu poszkodowanego 
podczas wykonywania czynności medycznych, 

10) związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przechowania, której 
przedmiotem są rzeczy pacjenta (dawcy) – OC przechowawcy, 

11) powstałe w mieniu (ruchomym i nieruchomościach) z którego RCKiK korzysta na podstawie 
umów najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu i innych podobnych umów (OC najemcy), 

12) powstałe w następstwie działania, awarii oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych instalacji, 

13) szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu, (OC podwykonawcy z prawem 
do regresu). 

 
W ramach OC najemcy ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody rzeczowe 
powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. Ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

- w gruntach, 
- wynikłych z normalnego zużycia mienia, 
- polegające na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, 
- powstałe w następstwie prac budowlano – montażowych lub remontowych, 
- powstałych w pojazdach mechanicznych. 

 
W ramach odpowiedzialności cywilnej ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody 
spowodowane krwią / preparatami krwi przygotowanymi  przez RCKiK będące następstwem działania  
lub zaniechania Ubezpieczającego przy ich przygotowaniu i  wynikające z ich właściwości (np. 
przeniesienie chorób zakaźnych  lub niewłaściwe oznaczenie krwi, preparatu krwi, powstałe podczas 
i w następstwie pobrania i przechowywania krwi i jej składników itp.), które nie są objęte 
odpowiedzialnością w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (pkt 2. Części II Rozdziału C SIWZ). 
 
W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej obowiązywać  będzie - w okresie obowiązywania 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego 
świadczeń opieki zdrowotnej - rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej  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 
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podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy 
gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe). 
Nie mają zastosowania postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń o wyłączeniu z ochrony 
szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych. 
 
Zamawiający korzystniej będzie oceniał oferty wykonawców: 

a) udzielające dodatkowo ochrony ubezpieczeniowej na szkody wyrządzone w środowisku 
naturalnym, zgodnie z treścią poniższej klauzuli -  limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym 
w wyniku jego zanieczyszczenia (szkody osobowe, rzeczowe oraz koszty związane z usunięciem lub 
neutralizacją zanieczyszczeń), pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów: 

• przyczyną zanieczyszczenia jest zdarzenie nagłe, nie zamierzone ani nie przewidziane przez 
ubezpieczającego, 

• w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczający nie naruszy w sposób rażący norm 
i przepisów z zakresu ochrony środowiska, do przestrzegania których jest zobowiązany, 

• przyczyna szkody była możliwa do zidentyfikowania, 
• szkoda powstała wskutek działania lub zaniechania w ramach prowadzonej działalności 

i początek zdarzenia miał miejsce w okresie ubezpieczenia. 

 
b) udzielające dodatkowo ochrony ubezpieczeniowej na szkody powstałe wskutek 

niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia substancji chemicznych, biologicznych lub 
radioaktywnych. 
 

Poza wypłatą odszkodowania ubezpieczyciel pokryje (co najmniej w ramach sumy gwarancyjnej):  
- koszty podjętych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli 

były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 
- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych (jeżeli było to uzasadnione) w celu 

ustalenia okoliczności  lub rozmiaru szkody, 
- niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego w sporze 

prowadzonym w porozumieniu z ubezpieczycielem, 
- koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego 

prowadzonymi w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi w porozumieniu 
z ubezpieczycielem. 

 
/D/  Suma gwarancyjna: 500.000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia  

w okresie ubezpieczenia, z uwzględnieniem podlimitów określonych w poniższej tabeli. 
 
Podlimity 

L.p. Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna 
1 OC pracodawcy 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

2 OC najemcy 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

3 Szkody związane z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy przechowania 

50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

4 OC podwykonawcy z prawem do regresu 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  
 FAKULTATYWNIE:  
5 Klauzula środowiskowa 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
 
/E/  Franszyza integralna: 200,00 zł w szkodach rzeczowych (w szkodach osobowych brak). 

Franszyza redukcyjna / udział własny:  
a) szkody powstałe w wyniku wykonywania usług medycznych – 5% wypłaconego 

odszkodowania, 
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b) szkody pozostałe (związane z posiadanym mieniem, zarządzaniem i administrowaniem zoz-
em, umową przechowania itd.) – brak. 

 

/F/ Postanowienia i informacje dodatkowe 

1) Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela i zmniejsza się 
o kwotę wypłaconego odszkodowania. 

2)  Na wniosek Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki suma gwarancyjna zostanie 
uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona. 

3) W RCKiK w Szczecinie funkcjonuje szatnia, w której przechowywane jest mienie dawców. 
Szatnia działa na zasadzie wydawania numerków, w godzinach pracy szatnię obsługuje jedna 
osoba, pomieszczenie jest monitorowane, po godzinach pracy w obiekcie przebywa pracownik 
wyspecjalizowanej firmy ochroniarskiej. 

4) W ramach OC przechowawcy ubezpieczyciel nie będzie wymagał przechowywania rzeczy 
oddanych na przechowanie w osobnych zamykanych pomieszczeniach ani nie będzie 
wymagał wystawiania kwitu z wyszczególnieniem rzeczy przyjętych na przechowanie. 

 
/G/ Klauzule dodatkowe: 
 Obligatoryjne: AB06, AB08, AB12, AB13, AB21. 

Fakultatywne: AB03, AB30. 
 

 
2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego 

świadczeń opieki zdrowotnej 
 
/A/ Okres  ubezpieczenia: 21.10.2010r. – 31.12.2010r. 

/B/ Przedmiot  i  zakres  ubezpieczenia: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 
grudnia 2007r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 9 stycznia 2008r. NR 3, poz. 
10). 

/C/  Suma gwarancyjna: minimalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 
grudnia 2007r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 9 stycznia 2008r. NR 3, poz. 
10). 

/D/ Postanowienia i informacje dodatkowe 
1) RCKiK posiada umowę z NFZ jedynie na relizację programu pn. „Zapobieganie krwawieniom u 

dzieci z hemofilią A i B.“ 
2) Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia umowy ubezpieczenia w przypadku przedłużenia 

realizacji programu. 
 
/E/ Klauzule dodatkowe: 

Obligatoryjne: AB06, AB13, AB21. 
 

 
3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń  losowych 
Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia): 
 
/A/ Miejsce ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności i położenia mienia. 

/B/ Okres  ubezpieczenia: 21.10.2010r. – 20.10.2011r.  

/C/ Zakres ubezpieczenia: 
Zakres pełny, tj. (o ile OWU nie stanowią korzystniej dla ubezpieczającego) zawierający minimum: 
pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, powódź, huragan (działanie wiatru  
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o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek.), trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, zalanie w wyniku 
opadów atmosferycznych (przez nieszczelny dach, stolarkę okienną i drzwiową itp., w tym szkody 
zalaniowe powstałe w wyniku topnienia zalegającego na połaciach dachowych śniegu) – limit 
300.000,00 zł, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, śnieg i lód (rozumiane jako bezpośrednie 
działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia lub przewrócenie się pod wpływem 
ciężaru śniegu lub lodu  mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone), grad, dym, sadzę, huk 
ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji (minimum z takich 
przyczyn jak: awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń (w tym powstała wskutek ich 
zamarznięcia), pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, cofnięcie się wody lub ścieków 
z urządzeń sieci kanalizacyjnej, samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, 
zraszaczowych lub tp. z innych przyczyn niż wskutek pożaru, koszty naprawy  uszkodzonych wskutek 
pęknięcia lub rozerwania przewodów lub urządzeń, łącznie z kosztami robót pomocniczych 
związanych z ich naprawą (w tym rozmrożeniem)), upadek drzew, budynków lub budowli, przepięcia 
w wyniku pośredniego uderzenia pioruna (limit 2.000.000 zł), rozmrożenie mrożonych składników 
krwi,  skażenie lub zanieczyszczenie mienia, spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi umową 
ubezpieczenia, zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku 
z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia (bez ograniczeń, lecz do 
wysokości sumy ubezpieczenia). 
 
/D/ System  ubezpieczenia: 
1) budynki, budowle, środki trwałe, środki obrotowe (w tym krew i jej składniki) – na sumy stałe,  
2) gotówka, mienie pracownicze, środki niskocenne – na pierwsze ryzyko. 
 
/E/ Wartość ubezpieczeniowa: 
1) budynki -  wg wartości księgowej brutto lub szacunkowej odtworzeniowej,  
2) budowle - wg wartości księgowej brutto, 
3) środki trwałe – wg wartości księgowej brutto, 
4) środki niskocenne – wg cen nabycia, 
5) środki obrotowe: 

- krew i jej składniki – zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej 
służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.2)), tj. wg opłat w wysokości nie przekraczającej 
rzeczywistych  kosztów pobrania krwi, jej przetwarzania na preparaty krwiopochodne oraz 
kosztów przechowywania, opakowania, oznakowania i transportu krwi a także preparatów 
krwiopochodnych;  opłata za wydaną krew i jej składniki ustalana jest corocznie przez Ministra 
Zdrowia w drodze Rozporządzenia, w niektórych przypadkach opłata jest powiększana 
o rzeczywiste koszty związane z wykonywaniem dodatkowych czynności przez RCKiK (np. 
napromieniowanie, filtrowanie, rekonstytuowanie, przemywanie, podział na porcje, rozmrażanie, 
zlewanie); 
- pozostałe środki obrotowe - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 

6) gotówka – wg wartości nominalnej, 
7) mienie pracownicze – wg wartości rzeczywistej. 
 
/F/ Franszyza integralna/redukcyjna/udział własny – brak, za wyjątkiem szkód z ryzyka 
rozmrożenia, gdzie udział własny w szkodzie wynosi 300 USD. 
 
/G/ Przedmiot  i  suma  ubezpieczenia (stan na 31.08.2010r.):    

L.dz. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł. System 
ubezpieczenia 

1 Budynki  (grupa I wg KŚT) 13 758 760,40 na sumy stałe 
2 Budowle (grupa II wg KŚT) 282 958,00 na sumy stałe 

3 
Środki trwałe (grupa III-VIII wg KŚT, w tym 
dzierżawione, w tym elektronika) 

8 568 283,40 na sumy stałe 

4 Środki niskocenne 30 000,00 
na pierwsze 
ryzyko 

5 Środki obrotowe (w tym krew i jej składniki) 
12 000 000,00 (w tym krew i jej 

składniki 6 500 000,00) 
na sumy stałe 
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L.dz. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł. System 
ubezpieczenia 

6 Mienie pracownicze 112 000,00 (500zł/osobę) 
na pierwsze 
ryzyko 

7 Gotówka  12 000,00 na sumy stałe 
 razem 34 764 001,80  

 
Dodatkowe ryzyka / limity 
odpowiedzialności   

8 Przepięcia 2 000  000,00  
9 Klauzula rozmrożenia 600 000,00  

10 
Zalanie powstałe w wyniku opadów 
atmosferycznych 300 000,00  

11 
Klauzula ubezpieczenia robót budowlano-
montażowych 

300 000,00  

12 

Dodatkowy limit na pokrycie kosztów 
usunięcia pozostałości po szkodzie oraz 
kosztów zabezpieczenia bezpośrednio 
zagrożonego mienia przed szkodą 

150 000,00  

 
Wykaz i opis budynków  - załącznik A do SIWZ. 

 

/H/ Postanowienia i informacje dodatkowe 

1) Szkody powstałe na skutek przepięć w wyniku pośredniego uderzenia pioruna - limit 
odpowiedzialności – 2.000.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2) Zalanie powstałe w wyniku opadów atmosferycznych - limit odpowiedzialności 300.000,00 zł. 
na jedno i wszystkie zdarzenia. 

3) Szkody powstałe na skutek rozmrożenia – 600.000,00 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia. 

Klauzula rozmrożenia 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z rozmrożenia krwi i jej składników. 
Za rozmrożenie uznaje się utratę przydatności krwi i jej składników na skutek ich zepsucia w wyniku 
podwyższenia się temperatury  przechowywania w urządzeniu chłodniczym w następstwie: 
- przerw w dostawie prądu trwającego dłużej niż 2 godziny, 
- uszkodzenia urządzeń chłodniczych w wyniku nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej 
w ubezpieczonej maszynie chłodniczej, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
na mocy zawartej umowy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. 
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod 
warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu 
poza komorą chłodniczą, 

b) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, 
wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 

c) 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 skutkiem 
nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) 
chłodniczym, 

d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające 
z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie,  

Udział własny w szkodzie: 300 USD. 
 

4) Ubezpieczyciel akceptuje ubezpieczenie budynków według wartości odtworzeniowej bez 
względu na wiek, stopień umorzenia lub stopień zużycia technicznego. 
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5) Ochroną ubezpieczeniową w pełnym zakresie objęte będzie mienie w trakcie drobnych (tj. nie 
wymagających pozwolenia na budowę) remontów, napraw, modernizacji, bez konieczności 
powiadamiania ubezpieczyciela. 

6) Klauzula ubezpieczenia robót budowlano-montażowych. 

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
w miejscu ubezpieczenia: 
a) prac ziemnych, 
b) robót budowlano-montażowych, 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 budowlano-montażowych (wartość materiałów 

i kosztów robocizny) – do limitu 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia,  

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy 
ubezpieczenia. 

7) Ubezpieczyciel pokryje w ramach sumy ubezpieczenia koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, 
łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w pełnej wysokości. 

8) Dodatkowy limit na pokrycie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie oraz kosztów 
zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą ponad sumę ubezpieczenia w 
wysokości – 150.000 zł. 

9) Na pierwsze ryzyko – sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający wg przewidywanej maksymalnej 
straty w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia zmniejsza się o wysokość wypłaconego 
odszkodowania. 

10) Odszkodowanie dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto 
nie będzie potrącane o stopień technicznego zużycia, za wyjątkiem, gdy mienie to nie będzie 
remontowane lub odtwarzane. 

11) Do mienia pracowniczego zaliczamy w szczególności: odzież, obuwie, rowery, motorowery, 
wózki inwalidzkie, przedmioty osobistego użytku, aparaty fotograficzne, kalkulatory, narzędzia 
niezbędne do wykonania pracy. 

12) W przypadku mienia ubezpieczonego systemem sum stałych wypłata odszkodowania nie 
powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 

13) Do określenia wartości odtworzeniowej budynków przyjęto przelicznik  2000 zł i 2500 zł  za 
1 m2 powierzchni użytkowej. 

14) W przypadku awarii urządzeń: komory mroźne (szt. 2), komory chłodnicze (szt. 2), szafy 
chłodnicze „LIEBHER” (szt. 2), agregat prądotwórczy (nr inw. 343/2), zamrażarka szokowa 
Lundair freeze Baxter (nr inw. 802/4/3/9), których  przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin jest 
konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zawiadomieniu o 
szkodzie ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając 
stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy, wyliczenie 
wartości szkody oraz dokumentację fotograficzną. Protokół będzie podstawą do wyliczenia 
odszkodowania przez ubezpieczyciela.  

15) Na wniosek Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie 
I ryzyka / limity odpowiedzialności  zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub 
podwyższone. 

16) Zamawiający dopuszcza uproszczoną procedurę likwidacji szkód w mieniu (bez oględzin 
ubezpieczyciela) dla szkód o szacunkowej wartości do 5.000 zł. wg zasad i na podstawie 
dokumentów uzgodnionych z ubezpieczycielem. 
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/I/ Klauzule dodatkowe: 
Obligatoryjne: AB01, AB03, AB06, AB08, AB11, AB12, AB13, AB20, AB21, AB23, klauzula 
lokalizacji, klauzula akceptacji zabezpieczeń 
Fakultatywne: AB10, AB18, AB28, AB30. 
 
 
4. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 

Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia): 
 
/A/ Miejsce ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności i położenia mienia. 

/B/ Okres  ubezpieczenia: 21.10.2010r. – 20.10.2011r. 

/C/ Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem, rabunek (dokonane lub usiłowane), dewastacja, 
rabunek gotówki podczas przenoszenia lub przewożenia. Ochroną ubezpieczeniową objęte będą 
również koszty naprawy zabezpieczeń (w wys. nie mniejszej niż 10% sumy ubezpieczenia). 

/D/ System  ubezpieczenia - na pierwsze ryzyko. 

/E/ Wartość ubezpieczeniowa: 
1) budynki -  wg wartości księgowej brutto lub szacunkowej odtworzeniowej,  
2) budowle - wg wartości księgowej brutto, 
3) środki trwałe – wg wartości księgowej brutto, 
4) środki niskocenne – wg cen nabycia, 
5) środki obrotowe (w tym krew i jej składniki): 

- zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 
106, poz. 681, z późn. zm.2)), tj. wg opłat w wysokości nie przekraczającej rzeczywistych  kosztów 
pobrania krwi, jej przetwarzania na preparaty krwiopochodne oraz kosztów przechowywania, 
opakowania, oznakowania i transportu krwi a także preparatów krwiopochodnych;  opłata za 
wydaną krew i jej składniki ustalana jest corocznie przez Ministra Zdrowia w drodze 
Rozporządzenia, w niektórych przypadkach opłata jest powiększana o rzeczywiste koszty 
związane z wykonywaniem dodatkowych czynności przez RCKiK (np. napromieniowanie, 
filtrowanie, rekonstytuowanie, przemywanie, podział na porcje, rozmrażanie, zlewanie); 
- pozostałe środki obrotowe - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

6) gotówka – wg wartości nominalnej, 
7) mienie pracownicze – wg wartości rzeczywistej. 

/F/ Franszyza  integralna/redukcyjna/udział własny – brak. 
/G/ Przedmiot  i  suma  ubezpieczenia: 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł. 
Środki trwałe (grupa III-VIII wg KŚT, w tym dzierżawione, w tym 
elektronika) i środki niskocenne 

100 000,00 

Środki obrotowe (w tym krew i jej składniki) 50 000,00 
Mienie pracownicze 10 000,00 
Gotówka od kradzieży z włamaniem i rabunku 12 000,00 
Gotówka od rabunku w transporcie 12 000,00 
Dewastacja (łącznie dla środków trwałych, elementów budynków i 
budowli, środków niskocennych, środków obrotowych, mienia 
pracowniczego) 

100 000,00 

 

/H/ Postanowienia i informacje dodatkowe: 

1) Transport gotówki – teren woj. zachodniopomorskiego. 

2) Na pierwsze ryzyko – sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający wg przewidywanej 
maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia zmniejsza się o wysokość 
wypłaconego odszkodowania. 
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3) Dewastacja – rozumiana jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia 
przez osoby trzecie. Ubezpieczeniem nie będą objęte szkody polegające na uszkodzeniu 
w wyniku pomalowania (graffiti). 

4) Ubezpieczyciel pokryje w ramach sumy ubezpieczenia koszty usunięcia pozostałości po 
szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w pełnej 
wysokości. 

5) Na wniosek Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia / limity 
odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone. 

6) Zamawiający dopuszcza uproszczoną procedurę likwidacji szkód w mieniu (bez oględzin 
ubezpieczyciela) dla szkód o szacunkowej wartości do 5.000 zł. wg zasad i na podstawie 
dokumentów uzgodnionych z ubezpieczycielem. 

I/ Klauzule dodatkowe: 
Obligatoryjne: AB06, AB08, AB12, AB13, AB21, AB23, klauzula akceptacji zabezpieczeń, klauzula 
lokalizacji. 

Fakultatywne: AB03, AB11, AB18, AB30. 

 
 
5. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia  

Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia): 

/A/ Miejsce ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności. 

/B/ Okres  ubezpieczenia: 21.10.2010r. – 20.10.2011r. 

/C/ Zakres ubezpieczenia: ochroną ubezpieczeniową objęte  będą szkody, które powstały na skutek 
stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów, wraz z kosztami demontażu, montażu i transportu. 

/D/ System  ubezpieczenia - na pierwsze ryzyko. 

/E/ Franszyza  integralna/redukcyjna/udział własny – brak. 
/F/ Przedmiot ubezpieczenia: szyby okienne i drzwiowe, oszklenie ścian, oszklenie gablot 
reklamowych i szaf, luster. 
/G/ Suma  ubezpieczenia: 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

/H/ Postanowienia i informacje dodatkowe 
1) Na pierwsze ryzyko – sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający wg przewidywanej maksymalnej 
straty w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia zmniejsza się o wysokość wypłaconego 
odszkodowania. 

2) Na wniosek Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia zostaną 
uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone. 

/I/ Klauzule dodatkowe: 
Obligatoryjne: AB03, AB06, AB08, AB12, AB13, AB21, AB23. 
Fakultatywne: AB30. 
 
 
6. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia): 

/A/ Miejsce ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności i położenia mienia. 

/B/ Okres  ubezpieczenia: 21.10.2010r. – 20.10.2011r. z zastrzeżeniem: 
- zestaw serwerowy, switch i router użyczone  z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii: 
21.07.2011r. - 20.10.2011r. (92 dni). 
- 5 zestawów Suscriptor użyczone  z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii: 28.01.2011r. - 
20.10.2011r. (266 dni). 
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/C/ Zakres ochrony: 

(1) Szkody materialne 
Zakres  pokrycia ubezpieczeniowego obejmować będzie, o ile OWU nie odbiegają na korzyść,  
w szczególności szkody powstałe w następstwie: 
a) działania człowieka tj. niewłaściwej obsługi sprzętu (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, 

zaniedbanie, brak kwalifikacji, błędna obsługa), świadomego i celowego zniszczenia przez osoby 
trzecie, kradzieży z włamaniem z zamkniętych pomieszczeń i rabunku, 

b) ognia (w tym również dymu i sadzy), wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, 
c) wody, pary wodnej, wilgoci (w tym deszczu nawalnego, powodzi), wiatru (w tym huraganu –limit 

200.000 zł), mrozu, gradu, śniegu, lawiny, obsunięcia się ziemi,  
d) wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego 

materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód 
przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie ponadto: 
- szkody w sprzęcie przenośnym poza miejscem ubezpieczenia, 
- szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących i lampach. 

(2) Koszty odtworzenia danych i oprogramowania oraz zewnętrznych nośników danych 
Dane i oprogramowanie oraz zewnętrzne nośniki danych powinny być objęte ochroną od utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia w miejscu ubezpieczenia, w archiwum oraz podczas transportu między 
miejscem ubezpieczenia a archiwum. 
Zakład ubezpieczeń pokrywa co najmniej koszty: 
- automatycznego wprowadzenia danych lub programów z archiwum danych, 
- automatycznego lub ręcznego wprowadzenia danych lub programów z oryginalnych programów lub 
z dokumentów ubezpieczającego,  
- odtworzenia lub wprowadzenia systemów lub standardowych programów, 
- odtworzenia zniszczonych nośników danych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. 

/D/ System ubezpieczenia:  
(1) szkody materialne -  na sumy stałe, 
(2) dane i oprogramowanie oraz zewnętrzne nośniki danych -  na pierwsze ryzyko. 

/E/ Wartość ubezpieczeniowa: 
(1) sprzęt stacjonarny i przenośny - wartość księgowa brutto, 
(2) dane i oprogramowanie oraz zewnętrzne nośniki danych – koszt odtworzenia. 

/F/ Franszyza integralna: brak. 

Franszyza redukcyjna/udział własny: 
(1) szkody materialne: 

-  dla sprzętu o wartości do 1.000 zł – brak;  
-  dla pozostałego sprzętu - 300,00 zł w szkodzie, dla sprzętu przenośnego (poza telefonami 

komórkowymi) w ryzyku kradzieży poza  miejscem ubezpieczenia - 10% wartości szkody nie 
mniej niż 300 zł, dla telefonów komórkowych (jeżeli pojawią się w okresie ubezpieczenia) - 10% 
wartości szkody. 

 (2) dane i oprogramowanie oraz zewnętrzne nośniki danych – 300 zł. w szkodzie. 
  

/G/ Przedmiot  i  suma  ubezpieczenia (stan na 31.08.2010r.):  

Sprzęt stacjonarny i przenośny, aparatura specjalistyczna – załącznik B do SIWZ. 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł. System ubezpieczenia 
Sprzęt elektroniczny stacjonarny (w tym 
dzierżawiony) 

758 754,00 na sumy stałe 

Sprzęt elektroniczny przenośny 75 004,00 na sumy stałe 
Aparatura specjalistyczna 4 218 750,00 na sumy stałe 
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Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł. System ubezpieczenia 
Sprzęt elektroniczny 
przekazany w ramach 
projektu PL0067 pt. 
„Kompleksowa 
informatyzacja systemu 
krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa w Polsce” 

stacjonarny 170 971,86 na sumy stałe 

przenośny 12 895,71 na sumy stałe 

Sprzęt elektroniczny przekazany w ramach 
projektu Transition Facility 2006/018-
180.03.05 „Rozwój kontroli instytucjonalnej 
nad bezpieczeństwem i jakością krwi 
ludzkiej i jej składników”. 

53 315,35 na sumy stałe 

Sprzęt elektroniczny w użyczeniu z 
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii 
(okres ubezpieczenia 21.07.2011r. - 
20.10.2011r.) 

112 818,69 na sumy stałe 

Sprzęt elektroniczny w użyczeniu z 
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii 
(okres ubezpieczenia 28.01.2011r. - 
20.10.2011r.) 

1 629,50 na sumy stałe 

Dane i oprogramowanie oraz zewnętrzne 
nośniki danych 

30 000,00 na pierwsze ryzyko 

razem 5 434 139,11  

/H/ Postanowienia i informacje dodatkowe 

1) Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wytypowany został sprzęt w przeważającej mierze nie 
starszy niż 5 letni, dla urządzeń specjalistycznych nie starszy niż 8 letni, mający istotne znaczenie 
dla działalności RCKiK, zgodnie z załącznikiem B do SIWZ. 

2) Ochroną ubezpieczeniową w pełnym zakresie objęte będzie mienie, które ulegnie zniszczeniu w 
związku z prowadzonymi pracami remontowymi, naprawami, modernizacją pomieszczeń, w 
których to mienie się znajduje, bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela. 

3) Ubezpieczyciel pokryje w ramach sumy ubezpieczenia koszty usunięcia pozostałości po 
szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w pełnej 
wysokości. 

4) Konserwacja sprzętu elektronicznego prowadzona jest przez firmy zewnętrzne, częściowo na 
podstawie stałych umów. Część komputerów posiada zainstalowane zasilacze UPS. 

5) Dane archiwizowane są automatycznie na serwerze, raz dziennie zgrywane są na taśmę, która 
przechowywana jest w pomieszczeniu poza obrębem budynku głównego, w szafie pancernej 
ogniotrwałej. Dane z programu kadrowo-płacowego archiwizowane są raz w tygodniu na 
płytkach CD i przechowywane są w szafie pancernej w pomieszczeniu budynku głównego. 

6) W przypadku awarii sprzętu elektronicznego (np. serwerów, kluczowych urządzeń do 
preparatyki krwi), którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin jest konieczne dla 
normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zawiadomieniu o szkodzie 
ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny 
protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy, wyliczenie wartości 
szkody oraz dokumentację fotograficzną. Protokół będzie podstawą do wyliczenia 
odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego 
przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, 
ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na 
powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu 
sporu w ciągu 48 godzin od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 

7) Jako wysokość szkody dla sprzętu specjalistycznego z okresem eksploatacji przekraczającym  8 
lat oraz dla pozostałego sprzętu z okresem eksploatacji przekraczającym  5 lat przyjmuje się:  
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a) przy szkodzie częściowej  - wartość niezbędnych kosztów naprawy uszkodzonego przedmiotu 
z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, cła, oraz innych tego typu opłat, 
oraz uwzględnia się stopień zużycia technicznego; 

b) przy szkodzie całkowitej - wartość rzeczywistą sprzętu, 
c) w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa - 

wartość kosztów, które byłyby poniesione w związku z naprawą lub wymianą, nie wyższych 
jednak niż rzeczywista wartość przedmiotu na dzień powstania szkody. 

8) Na wniosek Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia / limity 
odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone. 

9) Zamawiający dopuszcza uproszczoną procedurę likwidacji szkód w mieniu (bez oględzin 
ubezpieczyciela) dla szkód o szacunkowej wartości do 5.000 zł. wg zasad i na podstawie dokumentów 
uzgodnionych z ubezpieczycielem. 

 
/I/ Klauzule dodatkowe: 
Obligatoryjne: AB01, AB03, AB06, AB08, AB11, AB12, AB13, AB21, AB23, klauzula akceptacji 

zabezpieczeń, klauzula lokalizacji. 

Fakultatywne:  AB10, AB18, AB20, AB30. 
 
 
7. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym 
Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia): 

 
/A/ Okres  ubezpieczenia: 21.10.2010r. – 20.10.2011r. 

/B/ Zakres ubezpieczenia: zakres maksymalny wg OWU (minimum: ogień, uderzenie pioruna, 
eksplozja, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad,  lawina, obsunięcie lub zapadnięcie się ziemi, 
uderzenie przedmiotu w środek transportowy, wypadek jakiemu uległ środek transportowy, 
wandalizm, rabunek, kradzież całkowita mienia wraz ze środkiem transportu, kradzież z włamaniem, 
zdarzenia w wyniku których doszło do połamania, potłuczenia, rozbicia, wycieku, podarcia, 
zabrudzenia, rozsypania, poplamienia, pogięcia, zgniecenia, zamoczenia i porysowania przewożonego 
mienia). 
 
/C/ System ubezpieczenia – polisa obrotowa. 

/D/ Przedmiot ubezpieczenia: krew i jej składniki, materiały biurowe, czystościowe, odzieżowe, 
żywnościowe oraz inne związane z działalnością RCKiK. 

/E/ Suma ubezpieczenia: 

Planowana wartość przewozów – 5.700.000 zł 
Max. wartość jednego transportu – 100.000 zł.  
Mienie przewożone jest transportem własnym i obcym – samochodem kolumny transportu 
sanitarnego. 
/F/  Franszyza integralna: 300,00 zł.   

Franszyza redukcyjna/udział własny - brak 
 
/G/ Klauzule dodatkowe: 
Obligatoryjne: AB06, AB12, AB13, AB21, AB23. 
Fakultatywne:  AB03, AB08, AB10, AB30. 
 

 
8. Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych. 
Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia): 

/A/ Miejsce ubezpieczenia: Oddział RCKiK w Szczecinie.  

/B/ Okres  ubezpieczenia: 21.10.2010r. – 20.10.2011r. 



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  - Kompleksowe  ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej RCKiK SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami 

                                                                  32
 

/C/ Zakres  ubezpieczenia: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są maszyny zainstalowane na stanowiskach pracy, podczas 
eksploatacji, napraw lub remontów oraz montażu i demontażu. 
Jeżeli OWU nie stanowią korzystniej, ochroną ubezpieczeniową objęte są maszyny od szkód 
spowodowanych działaniem prądu elektrycznego, na skutek wystąpienia co najmniej jednego 
z następujących zdarzeń: 

1) niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny, 
2) zmiany napięcia zasilania, 
3) zaniku napięcia jednej lub kilku faz, 
4) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej wskutek awarii, 
5) uszkodzenia izolacji, 
6) zwarcia (spięcia), 
7) szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z w/w zdarzeniami, 

 
/D/ System  ubezpieczenia - na sumy stałe. 

/E/ Wartość ubezpieczenia: odtworzeniowa. 

/F/ Franszyza  integralna – 200,00 zł. 
Franszyza  redukcyjna/udział własny- brak. 

/G/ Przedmiot ubezpieczenia: agregat prądotwórczy XP150E FG Willson, 150KVA, trójfazowy, rok 
produkcji 2006 r. 

/H/ Suma ubezpieczenia: 190.000,- zł 
 
/I/ Klauzule dodatkowe: 
Obligatoryjne: AB06, AB08, AB12, AB13, AB21, AB23. 
Fakultatywne: AB03, AB30. 
 
 
9. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia): 

/A/ Okres  ubezpieczenia: 21.10.2010r. – 20.10.2011r. 

/B/ Suma i przedmiot ubezpieczenia: 
 

Ubezpieczeni Liczba osób Suma ubezpieczenia w zł na jedną osobę 
Wytypowani pracownicy 28 20 000,00 

 
/C/ Zakres ochrony (minimum): 

- zakres ubezpieczenia: praca, droga do  i z pracy, 
- świadczenia wypłacane z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, 
- świadczenie z tytułu śmierci - 100% sumy ubezpieczenia, 
- w przypadku częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu – wypłata:  procent sumy 

ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku (wypłata 100% sumy 
ubezpieczenia w przypadku 100% uszczerbku), 

- zakres ochrony rozszerzony o ryzyko zawału serca i krwotoku śródmózgowego, 
- zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy w wysokości min. 50,- zł/dzień, 
- świadczenie szpitalne w wysokości min. 50,- zł/dzień. 

 
D/ Klauzule dodatkowe: 
Obligatoryjne: AB06, AB08, AB12, AB13, AB21. 
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10.  Ubezpieczenia komunikacyjne OC, NNW, AC, ASS. 
Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia): 
 
/A/ Zakres ubezpieczenia: OC, NNW, AC (wraz z KR), ASS. 

/B/  Przedmiot ubezpieczenia/ okres ubezpieczenia/zakres ubezpieczenia/suma ubezpieczenia: 

 

Marka 
Citroen  
Jumper 

Citroen  
Berlingo 

Citroen  
C 15 

Citroen 
Berlingo 

 Citroen  
Berlingo  

1.6l 16V GNFU 

Citroen 
Berlingo 

Nr rej. ZS 28031 ZS 0265N ZS 56864 ZS 2655G ZS 6577E ZS 8316S 

Typ, rodzaj ciężarowy osobowy ciężarowy ciężarowy osobowy ciężarowy 

Suma ubezp. 
AC, KR 

37.440 (bez 
VAT) 

31.500 (z VAT) 
5.500 (bez 

VAT) 
11.790 (bez 

VAT) 
18.990 (z VAT) 

 
69.920 (bez 

VAT) 
Ilość miejsc 3 5 5 2 5 3 

Ładowność 3,5 t  0,56 0,8  0,851 

Rok prod. 2000 2008 2002 2006 2005 2010 

Pojemność 2800 1587 1868 1360 1587 1560 

Nr 
nadwozia, 
podwozia 

VF7233KL216
020092 

VF77JNFUC67
616619 

VF7VDWT00
02WT6990 

VF7GCKWFC9
4250364 

VF7GJNFUB932
24731 

VF77D9HXCA
J554025 

Okres 
ubezp. 

22.05.2011 -
21.05.2012 

11.08.2011 -
10.08.2012 

02.10.2011 - 
01.10.2012 

18.05.2011 -
17.05.2012 

30.08.2011 -
29.08.2012 

15.04.2011- 
14.04.2012 

Zabezpiecze
nia 

przeciwkrad
zieżowe 

Centralny 
zamek, auto-

alarm, 
immobiliser, 

radioodbiornik 

Centralny 
zamek, auto-

alarm, 
immobiliser, 

radioodbiornik 

auto-alarm 

Centralny 
zamek, auto-

alarm, 
radioodbiornik 

Centralny zamek, 
auto-alarm, 
immobiliser, 

blokada skrzyni 
biegów 

Centralny 
zamek, auto-

alarm, 
immobiliser 

 
 
Suma ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – minimum zgodnie z ustawą z dnia 
22.05.2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  
i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. 03. 124. 1152 z późn. zm.). 
 
Suma ubezpieczenia NNW – 10.000,00 zł. 

Sumy ubezpieczenia auto-casco w wykazie zostały podane orientacyjnie i zostaną przed przyjęciem 
pojazdów do ubezpieczenia  zweryfikowane do wartości rynkowej aktualnej na dzień przyjęcia 
pojazdów do ubezpieczenia. Składka ulegnie zmianie proporcjonalnie (wg zasady pro rata temporis za 
każdy dzień). 

Sumy ubezpieczenia auto-casco podane zostały wraz z wyposażeniem dodatkowym, jeżeli takie 
występuje. 

Warunki szczególne do AC,KR. 
a) Zakres terytorialny: minimum: Europa w przypadku ryzyka KR z wyłączeniem krajów: Litwa, 
Łotwa, Estonia, Rosja, Białoruś, Ukraina i Mołdawia). 
b) Zakres ochrony:  

O ile OWU nie stanowią korzystniej ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku 
uszkodzenia lub utraty pojazdu wskutek: zderzenia z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami, 
przedmiotami  z zewnątrz pojazdu, uszkodzenia przez osoby trzecie (w tym włamania, wybicie szyb), 
pożaru, wybuchu, zatopienia, powodzi, uderzenia pioruna, opadów atmosferycznych, huraganu, oraz 
nagłego działania innych sił przyrody niezależnie od miejsca ich powstania, nagłego działania 
czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu lub jego części bądź 
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wyposażenia, uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby przewożone w ramach udzielanej pomocy 
medycznej, uszkodzenia powstałe w następstwie zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia. 
c) Udział własny/franszyza redukcyjna – wykupione. 

Franszyza integralna – 200,00 zł. 
d) Brak potrąceń związanych z amortyzacją części, serwisowy system likwidacji szkód. 
e) Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia. 
f) Ubezpieczyciel uznaje posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe pojazdów za wystarczające. 

 
Ubezpieczenie assistance dla pojazdów osobowych, osobowo-ciężarowych, ciężarowych 
o ładowności do 2,5 tony. Zakres ochrony: minimum holowanie lub transport uszkodzonego 
w wyniku wypadku pojazdu do warsztatu naprawczego lub do siedziby Stacji oraz zabezpieczenie 
uszkodzonego pojazdu –  limit minimum do 10% sumy ubezpieczenia uszkodzonego pojazdu. 
 
/C/ Postanowienia i informacje dodatkowe  

1) Nowo zakupione pojazdy (nowe i używane) będą na wniosek zamawiającego włączane do 
ochrony na warunkach (w tym cenowych) niniejszego zamówienia. 

2) Wyjaśnienie skrótów: AC - auto-casco, KR – rozszerzenie o kradzież, OC- odpowiedzialność 
cywilna, NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków, ASS - assistance. 

 
/C/ Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia AC, KR: 
Obligatoryjne: AB06, AB08, AB12, AB13, AB21, AB23. 
 
Klauzule dodatkowe do ubezpieczenia OC: 
Obligatoryjne: AB13, AB21. 
 
11. Postanowienia ogólne do wszystkich ubezpieczeń  

1) Ubezpieczenie obejmuje mienie stanowiące własność zamawiającego oraz mienie będące 
w udokumentowanym posiadaniu zamawiającego w związku z wykonywaną działalnością 
(dotyczy również klauzuli automatycznego pokrycia i automatycznego zmniejszenia sumy 
ubezpieczenia). 

2) Ubezpieczeniem objęte są jednostki wymienione w SIWZ wraz ze wszystkimi lokalizacjami. 

3) Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie we wszystkich lokalizacjach, bez względu na 
ewentualne przemieszczanie pomiędzy lokalizacjami. 

4) Odszkodowanie przy szkodzie częściowej dla mienia ubezpieczonego wg wartości ks. brutto 
wypłacane będzie wg kosztów remontu lub naprawy z uwzględnieniem kosztów transportu,  
demontażu i montażu oraz opłat celnych itp. 

5) W przypadku doubezpieczania, uzupełniania, podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) -
poza klauzulą automatycznego pokrycia - w okresie ubezpieczenia w ramach niniejszej umowy 
stosowane będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w niniejszej umowie. 

6) Jeżeli inne zapisy umowy ubezpieczenia nie stanowią korzystniej, nie ma zastosowania instytucja 
niedoubezpieczenia i zasada proporcji w przypadku gdy wysokość szkody nie przekracza 20% 
sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą lub jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia 
w dniu szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. 

7) Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają 
postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego niż określone w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego. 

8) Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić ubezpieczenie poszczególnych ryzyk  polisami lub 
innymi dokumentami ubezpieczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.  

9) Polisy lub inne dokumenty ubezpieczeniowe, będą wystawiane nie później niż na 7 dni przed 
początkiem okresu ubezpieczenia.  

10) Składki za poszczególne rodzaje ubezpieczeń płatne będą w czterech równych ratach: I rata do 
dnia 15.11.2010r, II rata do 15.01.2011r, III rata do15.04.2011r, IV rata do 15.07.2011r, poza 
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ubezpieczeniami komunikacyjnymi, gdzie składka płatna będzie jednorazowo w terminie 21 dni 
od wystawienia polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia) 
lub ratalnie w czterech równych ratach w roku, przy czym I rata płatna będzie w termie 21 dni od 
wystawienia polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia) 
zgodnie ze wskazaniami ubezpieczającego. 

11) Ubezpieczyciel nie będzie wymagał zapłaty pozostałych niewymagalnych rat składki w razie 
wystąpienia szkody.  

12) Ubezpieczyciel nie będzie pomniejszał wypłacanego odszkodowania o wartość składki należnej 
z tytułu opłaty kolejnych rat. 

10) Sumy ubezpieczenia i odszkodowania: 
- jeżeli istnieje możliwość odliczenia VAT – bez VAT, 
- jeżeli nie ma możliwości odliczenia – z VAT, 

13) Wypłata odszkodowania nie będzie uzależniona od zakończenia prowadzonego postępowania 
karnego w danej sprawie. 

14) Ubezpieczyciel dołączy jako załącznik nr 1 do Umowy kompleksowego ubezpieczenia mienia  
i odpowiedzialności cywilnej RCKIK w Szczecinie wraz z oddziałami szczegółowy podział 
składki określonej w formularzu cenowym (wraz z określeniem stawki) na poszczególne 
jednostki i poszczególne ryzyka, zgodnie ze wskazaniami zamawiającego. Ewentualne różnice 
między składką określoną w formularzu cenowym a składkami wynikającymi z przeliczeń w 
związku z powyższym podziałem pokryje ubezpieczyciel. Zamawiający zastrzega również 
możliwość dołączenia jako załącznika nr 2 do umowy wyciągu ze specyfikacji zawierającego 
najistotniejsze postanowienia. 

15) W razie zmiany stanu faktycznego w zakresie posiadanego (użytkowanego) mienia podanego w 
SIWZ do ubezpieczenia  zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z ubezpieczenia tego 
składnika mienia.  

16) W zakresie nie uregulowanym w SIWZ dopuszczalne są wyłącznie standardowe wyłączenia 
odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

 
12. TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH 
 
KLAUZULA AB 01 AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I AUTOMATYCZ NEGO 
ZMNIEJSZENIA SUMY UBEZPIECZENIA 
Ubezpieczyciel zwiększając odpowiednio sumę ubezpieczenia, obejmuje automatyczną ochroną 
ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji: 
1. nowo nabyte mienie: 

1) w okresie pomiędzy datą przyjętą do ustalenia sumy ubezpieczenia przy zawarciu umowy 
ubezpieczenia a końcem pierwszego półrocza trwania tej umowy (przyjmując, że końcem jest 
30.04.2011r.), 

2) w okresie następnego półrocza trwania umowy ubezpieczenia. 
2. już ubezpieczone mienie - w części odpowiadającej wzrostowi wartości tego mienia 

wynikającemu z: 
1) ulepszenia (modernizacji, remontu, itp.), 
2) ustalonego prawem obowiązku przeszacowania wartości. 

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zwiększenia sumy ubezpieczenia. 
Suma ubezpieczenia ulega zwiększeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego 
z odpowiednio posiadaniem i/lub wzrostem wartości mienia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela 
w stosunku do automatycznie - na mocy niniejszej klauzuli - ubezpieczonego mienia, ograniczona jest 
do kwoty odpowiadającej 20% (liczonej łącznie dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 
losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) łącznej i aktualnej (na dzień zgłoszenia) 
sumy ubezpieczenia mienia, do którego niniejsza klauzula ma zastosowanie. Jeżeli łączna wartość 
ubezpieczeniowa nabytego mienia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mienie to na wniosek 
ubezpieczającego zostanie ubezpieczone na ogólnych zasadach określonych w niniejszej umowie 
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ubezpieczenia. Ubezpieczający zgłosi ubezpieczycielowi kwotę, o jaką w każdym okresie została 
zwiększona suma oraz – jeżeli taki obowiązek wynika z innych postanowień umowy ubezpieczenia – 
wyspecyfikuje nowo nabyte, ulepszone lub przeszacowane mienie. Zgłoszenie będzie dokonywane 
w terminie do 60 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Za udzielenie 
określonej w klauzuli ochrony należy się składka wg stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia, 
z wyjątkiem ochrony za to półrocze okresu ubezpieczenia, za które dokonano zgłoszenia, gdzie 
składkę ustala się wg połowy tej stawki. W przypadku, gdy w okresie pomiędzy datą przyjętą do 
ustalenia sumy ubezpieczenia przy zawarciu umowy ubezpieczenia a końcem okresu ubezpieczenia, 
suma ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu wskutek zbycia lub likwidacji mienia (nie dotyczy 
przewłaszczenia na zabezpieczenie lub zastawu), Ubezpieczającemu przysługuje zwrot całości składki 
należnej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej na zasadach analogicznych. 
 
KLAUZULA AB 03 REPREZENTANTÓW (do ubezpieczenia mienia) 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu 
osoby rozumie się wyłącznie dyrektora RCKiK. 
 
KLAUZULA AB 03 REPREZENTANTÓW (do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego oraz osoby, 
za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie 
dyrektora RCKiK. 

KLAUZULA AB 06 PROLONGATY ZAPŁATY SKŁADKI 
Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu prawa wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku braku opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej 
płatności. Wypowiedzenie to jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego 
przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie 14 dni o ile do dnia 
poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego. 

KLAUZULA AB 08 PRO RATA TEMPORIS  
Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia a w szczególności związane 
z dopłatą składek oraz zwrotem składek  dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień 
ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem pierwszeństwa wynikającego z postanowień klauzuli 
automatycznego pokrycia. 
 

KLAUZULA AB 10 AKCJI RATUNKOWEJ 
W granicach sumy ubezpieczenia liczonej łącznie dla całego mienia objętego tą samą umową od tego 
samego ryzyka, Ubezpieczyciel zapłaci za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji 
ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową 
ubezpieczenia. 
 
KLAUZULA AB 11 KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKOD Ą 
Bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała ubezpieczyciel pokrywa 
poniesione przez ubezpieczającego lub podmioty działające na jego zlecenia celowe, choćby 
nieskuteczne, koszty zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą. 
 
KLAUZULA AB12 DOTYCZ ĄCA ROZSTRZYGANIA SPORÓW  
Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia wytacza się: 
1) ubezpieczyciel - przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, 

ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, 
2) ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia - przed sąd 

właściwy według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca 
zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia. 

 
KLAUZULA AB 13 STEMPLA BANKOWEGO 
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego 
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uwidocznioną na przelewie bankowym o ile w momencie jego składania na rachunku 
Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. 
 
KLAUZULA AB 18 WYPŁATY ODSZKODOWANIA 
Z uwagi na to, że w umowie ubezpieczenia – jako wartość ubezpieczeniową - zastosowano wartość 
księgową brutto, odszkodowanie nie będzie pomniejszane ani o faktyczne (rzeczywiste, techniczne, 
itp.) zużycie ani o jakąkolwiek kwotę związaną z odpisami amortyzacyjnymi. 
 
KLAUZULA AB 20 IDENTYCZNEJ  WARTO ŚCI  UBEZPIECZENIOWEJ   
Niedoubezpieczenie zachodzi tylko wówczas, gdy suma ubezpieczenia określona w umowie 
ubezpieczenia jest niższa w dniu szkody od wartości ubezpieczeniowej przyjętej do ustalenia tej sumy. 
 
KLAUZULA AB 21 ODPOWIEDZIALNO ŚCI 
Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 
 
KLAUZULA AB 23 ZGŁASZANIA SZKÓD  
W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia 
Ubezpieczający ma obowiązek dokonać zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości. 
 
KLAUZULA AB 28 KLAUZULA DEFINICJI SZKODY POWSTAŁEJ NA SKUTEK 
UDERZENIA PIORUNA 
Za szkodę powstałą na skutek uderzenia pioruna uważa się szkody powstałe w wyniku odprowadzenia 
wyładowania elektrycznego z atmosfery do ziemi przez przedmiot objęty ubezpieczeniem. 
 
KLAUZULA AB 30 AKCEPTACJI RYZYKA  
Ubezpieczyciel oświadcza, iż znane mu były fakty niezbędne do oszacowania ryzyka w momencie 
zawierania niniejszej umowy, o ile nie zostały one podstępnie zatajone przez Ubezpieczającego. 
 
KLAUZULA AKCEPTACJI ZABEZPIECZE Ń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych 
Mienie zostało przyjęte do ubezpieczenia zgodnie z posiadanym stanem zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych. Stan i ilość posiadanych zabezpieczeń jest znany 
Ubezpieczycielowi i uznany za wystarczający. Ubezpieczyciel nie może się powołać przy szkodzie na 
zapisy dotyczące wymaganych zabezpieczeń w OWU. 

 
KLAUZULA LOKALIZACJI 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że: 
1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia 

 w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się 
we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie 
tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony  rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia, w którym przyjęto do użytkowania przedmiot 
ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że 
adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do 
wiadomości ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 

2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, 
rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac 
budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów), chyba że zostały one objęte w ramach 
klauzuli drobnych prac budowlanych. 

3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia 
odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.  

4) Maksymalny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 
1.000.000 zł. 
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5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, 
lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.  

6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej. 
 
 
13. DODATKOWE ŚWIADCZENIA OCZEKIWANE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO. 
Przyznanie zamawiającemu środków z funduszu prewencyjnego z przeznaczeniem na finansowanie 
działalności zapobiegawczej. 
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ROZDIAŁ D 
 FORMULARZ OFERTY, ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY, WZÓR UMOWY 
 
 
Załącznik nr 1  FORMULARZ OFERTY 
 
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA  
 
Załącznik nr 3  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
Załącznik nr 4  FORMULARZ CENOWY 
 
Załącznik nr 5  WZÓR UMOWY 
 
Załącznik nr 6 WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE 

WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM 
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Załącznik nr 1 

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

(nazwa wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTY                  
 
 

 
Nazwa i siedziba (adres) wykonawcy  
 
 
....................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

 
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie wraz z oddziałami” składamy niniejszą ofertę. 
 

1. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę w wysokości 
.................................................(słownie)……………..……………………………..…..…………
……………………………………………………………………….……, zgodnie z formularzem 
cenowym, stanowiącym załącznik do oferty (w/g druku – załącznik nr 4 do SIWZ). 

2. Składki za poszczególne rodzaje ubezpieczeń płatne będą w czterech równych ratach: I rata do 
dnia 15.11.2010r, II rata do 15.01.2011r, III rata do15.04.2011r, IV rata do 15.07.2011r, poza 
ubezpieczeniami komunikacyjnymi, gdzie składka płatna będzie jednorazowo w terminie 21 dni 
od wystawienia polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia) 
lub ratalnie w czterech równych ratach w roku, przy czym I rata płatna będzie w termie 21 dni od 
wystawienia polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia) 
zgodnie ze wskazaniami ubezpieczającego. 

3. Usługę objętą zamówieniem zobowiązujemy się realizować w terminie: 
a) ubezpieczenia za wyjątkiem komunikacyjnych: 21.10.2010r. – 20.10.2011r. (szczegółowe 

terminy dla poszczególnych ubezpieczeń zawarte są w rozdziale C SIWZ i mieszczą się w 
tym okresie. 

b) ubezpieczenia komunikacyjne: 15.04.2011r. – 01.10.2012r. (różne terminy dla 
poszczególnych pojazdów podane są w rozdziale C SIWZ i mieszczą się w tym okresie). 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy 
konieczne informacje do przygotowania oferty; zobowiązujemy się spełnić wymienione  
w specyfikacji wszystkie wymagania i żądania zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni – wykazany  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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6. Ubezpieczenie będzie obsługiwać (wskazanie placówki wykonawcy obsługującej ubezpieczenie) 
............................................................................................................................................. 

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

………………………………..….............................................................................................. 

7. Oświadczamy, że zawarta w SIWZ treść wzoru umowy została przez nas zaakceptowana  
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

8. Informujemy o akceptacji franszyz / udziałów własnych na poziomie niższym niż określone  
w SIWZ. 

L
p. Rodzaj ubezpieczenia 

Poziom franszyzy/udziału 
własnego 

Akceptacja Liczba 
pkt 

1 

Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w 

związku z prowadzoną 
działalnością i posiadanym 

mieniem 

Franszyza integralna w szkodach 
rzeczowych - zniesiona 

 
1 

Franszyza redukcyjna / udział własny w 
szkodach powstałych w wyniku 
wykonywania usług medycznych - 
zniesione 

 

10 

2 Ubezpieczenie mienia od 
ognia i innych zdarzeń  

losowych 

Udział własny w szkodzie w ryzyku 
rozmrożenia - zniesiony 

 
4 

3 
Ubezpieczenie sprzętu 

elektronicznego od 
wszystkich ryzyk 

Franszyza redukcyjna /udział własny w 
szkodach materialnych – zniesione 

 
6 

Franszyza redukcyjna /udział własny w 
szkodach materialnych 150,00 zł w 
szkodzie, dla sprzętu przenośnego (poza 
telefonami komórkowymi) w ryzyku 
kradzieży poza  miejscem ubezpieczenia 
- 5% wartości szkody nie mniej niż 150 
zł, dla telefonów komórkowych - 5% 
wartości szkody 

 

3 

Franszyza redukcyjna /udział własny w 
szkodach w danych i oprogramowaniu 
oraz zewnętrznych nośnikach danych – 
zniesione 

 

3 

4 
Ubezpieczenie mienia w 
transporcie krajowym 

Franszyza integralna - zniesiona  
3 

5 
Ubezpieczenie maszyn od 

szkód elektrycznych 
Franszyza integralna - zniesiona  

3 

6 
Ubezpieczenia 
komunikacyjne 

Franszyza integralna - zniesiona   
1 

 
W odpowiedniej rubryce należy wpisać „tak” w razie akceptacji warunku lub „nie” w razie braku 
akceptacji. 

 
9. Informujemy o włączeniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności i posiadanego mienia klauzuli środowiskowej. 
 

Włączenie klauzuli 
środowiskowej 

 Liczna punktów za akceptację - 40 

 
W odpowiedniej (pustej) rubryce należy wpisać „tak” w razie włączenia klauzuli do ochrony  lub 
„nie” w razie nie włączenia klauzuli. 
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10. Informujemy o włączeniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności i posiadanego mienia szkód powstałych wskutek niezabezpieczenia lub 
nienależytego zabezpieczenia substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych. 

Włączenie szkód powstałych wskutek niezabezpieczenia 
lub nienależytego zabezpieczenia substancji 
chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych 

 Liczba punktów za 
akceptację - 40 

 
W odpowiedniej (pustej) rubryce należy wpisać „tak” w razie włączenia ryzyka do ochrony  lub 
„nie” w razie nie włączenia ryzyka. 

11. Informujemy o akceptacji klauzul dodatkowych. 

L
p Rodzaj ubezpieczenia 

Nr 
klauzuli Akceptacja 

Liczba pkt za 
akceptację 
klauzuli 

1 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w 
związku z prowadzoną działalnością i 
posiadanym mieniem 

AB03  5 

AB30  3 

2 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń  
losowych 

AB10  5 
AB18  3 
AB28  4 
AB30  3 

3 
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z 
włamaniem, rabunku i dewastacji 

AB03  5 
AB11  1 
AB18  3 
AB30  3 

4 Ubezpieczenie szyb od stłuczenia AB30  3 

5 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk 

AB10  5 
AB18  3 
AB20  5 
AB30  3 

6 Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym 

AB03  5 
AB08  3 
AB10  5 
AB30  3 

7 Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych 
AB03  5 
AB30  3 

 
W odpowiedniej rubryce należy wpisać „tak” w razie akceptacji klauzuli lub „nie” w razie braku 
akceptacji. 

 
12. Informujemy o przyznaniu świadczenia dodatkowego, tj. środków z funduszu prewencyjnego  
z przeznaczeniem na finansowanie działalności zapobiegawczej w wysokości: 
...............................(słownie) ...................................................................................................................  
(Jeżeli świadczenie dodatkowe nie zostało przyznane, należy wpisać „brak”)  

 
13.  Załącznikami do niniejszej oferty są*: 

1) formularz cenowy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, 
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4) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

5) aktualne zaświadczenie właściwego  naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

6) aktualne zaświadczenie właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

7) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem 
(lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują konieczności posiadania zezwolenia), 

9) informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ (lub w innej formie), 

10) ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli występują, (zaleca 
się także wymienienie warunków z podaniem nazwy, daty uchwalenia lub obowiązywania lub 
numeru uchwały, którą zostały ustalone), 

11) szczególne warunki ubezpieczenia, jeżeli występują (zaleca się także wymienienie warunków 
z podaniem nazwy, daty uchwalenia lub obowiązywania lub numeru uchwały, którą zostały 
ustalone), 

12) w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów – dokument 
potwierdzający, iż wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia, 

13) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z przepisów prawa lub innych 
dokumentów załączonych do oferty, 

14) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej, 
15) ............................................................................................................................................ 

16) ...................................................................................................................................................... 

*W razie potrzeby proszę odpowiednio o uzupełnienie lub wykreślenie. 
 

......................................, dnia........................................... 
 
 ................................................................................................................ 
 (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksowe 
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Szczecinie wraz z oddziałami” oświadczamy, że: 

 
 
 

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

........................................................................................................................ 
(nazwa Wykonawcy) 

 
 
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2007 r. 
Nr 223, poz.1655, z późn.zm). 
 
 

 

 

 

 

 
................................, dnia ...................... 2010 r. ................................................. 

     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

  
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU OKRE ŚLONYCH 

W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH  
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksowe 
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Szczecinie wraz z oddziałami”, oświadczamy, że: 

 
 

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

............................................................................................................................ 
(nazwa Wykonawcy) 

 
 

spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. 

• zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.) posiada na dzień 31.12.2009r. pokrycie marginesu 
wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%, 

• zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.) posiada  na dzień 31.12.2009r. środki własne w wysokości 
co najmniej 100 % kapitału gwarancyjnego, 

• nie jest w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (plan 
finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub nie ma ustanowionego zarządu 
komisarycznego (w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.). 

 

 
................................, dnia ...................... 2010 r. ................................................. 

     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

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

(nazwa wykonawcy) 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 

 Rodzaj ubezpieczenia Okres 
ubezpieczenia Składka w zł 

1 ubezpieczenie odpowiedzialności w związku z prowadzoną 
działalnością i posiadanym mieniem 

21.10.2010r. – 
20.10.2011r 

 

2 obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej 

21.10.2010r. – 
31.12.2010r* 

(72 dni) 

 

3 ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  21.10.2010r. – 
20.10.2011r 

 

4 ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i 
dewastacji 

21.10.2010r. – 
20.10.2011r 

 

5 ubezpieczenie szyb od stłuczenia 21.10.2010r. – 
20.10.2011r 

 

6 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z 
wyłączeniem sprzętu w użyczeniu 

21.10.2010r. – 
20.10.2011r 

 

7 sprzęt w użyczeniu:  zestaw serwerowy, switch i router 21.07.2011r. - 
20.10.2011r* 

(92 dni) 

 

8 sprzęt w użyczeniu: 5 zestawów Suscriptor 28.01.2011r. - 
20.10.2011r. * 

(266 dni) 

 

9 ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym  21.10.2010r. – 
20.10.2011r 

 

10 ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych 21.10.2010r. – 
20.10.2011r 

 

11 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 21.10.2010r. – 
20.10.2011r 

 

12 ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC (KR), ASS 
(szczegółowy formularz poniżej) 12 miesięcy 

 

 Składka w zł razem za cały przedmiot zamówienia   

* Proszę o uwzględnienie w składce krótszego okresu ubezpieczenia (składka proporcjonalna do dni 
ochrony). 

Wyliczoną wartość z pozycji „Składka razem za cały przedmiot zamówienia” należy przenieść do 
formularza ofertowego. 
 
 
 
......................................, dnia........................................... 
 
 
 
 ................................................................................................................ 
 (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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...................................................... 

(nazwa wykonawcy) 
 
 

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY DO UBEZPIECZE Ń KOMUNIKACYJNYCH 
 
 

Szczegółowe składki za ubezpieczenia komunikacyjne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................, dnia........................................... 
 
 
 
 

................................................................................................ 
   (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
 

Określenie pojazdu Składka w zł 
OC (ASS) NNW AC (KR) 
   

Citroen Jumper ZS 28031, 
S.U. 37.440 zł 

   

Citroen Berlingo ZS 0265N 
S.U. AC:  31.500 zł 

   

Citroen C 15  ZS 56864 
S.U. AC:  5.500 zł 

   

Citroen Berlingo  ZS 2655G 
S.U. AC:  11.790 zł 

   

Citroen Berlingo  ZS 6577E 
S.U. AC:  18.990 zł 

   

Citroen Berlingo  ZS 8316S 
S.U. AC:  69.920 zł 

   

razem    



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  - Kompleksowe  ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej RCKiK SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami 

                                                                  48
 

Załącznik nr 5 
Wzór umowy 
 

UMOWA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA  
I ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA  

I KRWIOLECZNICTWA SPZOZ W SZCZECINIE WRAZ Z ODDZIAŁAM I  
 
zawarta w dniu .....................................  pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Szczecinie, al. Woj. Polskiego 80/82, 70-482 Szczecin, wpisana do KRS 
pod nr 0000001786 do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
 reprezentowanym przez: 
Lek. Jarosława Nowaka - Dyrektora  
zwanym w dalszej części umowy „Ubezpieczającym” 
 
a ................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Ubezpieczycielem” reprezentowanym przez upełnomocnionych przedstawicieli: 
1. ................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................. 

 
zgodnie z wynikiem postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 
w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, rozstrzygniętego  w dniu ......................... r. została 
zawarta umowa ubezpieczenia o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Niniejsza umowa generalna reguluje zasady współpracy pomiędzy Ubezpieczającym  
i Ubezpieczycielem związane z realizacją ubezpieczeń objętych treścią niniejszej umowy. 

2. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 
1)  specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
2) kompletna oferta Ubezpieczyciela przyjęta przez Ubezpieczającego, 
3) polisy ubezpieczenia lub inne dokumenty ubezpieczeniowe, 
4) szczególne warunki ubezpieczenia, jeżeli występują, 
5) ogólne warunki ubezpieczenia. 

3. W razie wątpliwości odnośnie zapisów umowy stosuje się te zapisy umowy ubezpieczenia, które 
są korzystniejsze dla Ubezpieczającego. 

4. W ubezpieczeniach realizowanych w ramach niniejszej umowy będzie pośredniczył Broker 
ubezpieczeniowy – Akma Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  Przedstawicielstwo  
w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 2/2; 71-073 Szczecin. 

 

§ 2 
1. W ramach niniejszej umowy strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne działanie  

w dobrej wierze, stosując zasady dobrej praktyki, dołożyć należytej staranności niezbędnej przy 
wykonywaniu umowy. 

2. Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Ubezpieczającego, zgodnym z zasadami 
niniejszej umowy. 

 
§ 3 

Przedmiotem umowy jest: 
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym 

mieniem; 
2) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego 

świadczeń opieki zdrowotnej; 
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3) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 
4) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji; 
5) ubezpieczenie szyb od stłuczenia; 
6) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 
7) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym; 
8) ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych; 
9) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; 
10) ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC (KR), ASS. 

 
§ 4 

1. Okres ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń majątkowych (za wyjątkiem komunikacyjnych) 
rozpoczyna się 21.10.2010r. a kończy się 20.10.2011r. (szczegółowe terminy dla poszczególnych 
ubezpieczeń zawarte są w SIWZ i mieszczą się w tym okresie). 

2. Okres ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: 15.04.2011r. – 01.10.2012r. 
(różne terminy dla poszczególnych pojazdów podane są SIWZ i mieszczą się w tym okresie). 

 

§5 
1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do potwierdzenia ubezpieczenia poszczególnych ryzyk (w 

zakresie wskazanym przez Ubezpieczającego) polisami lub innymi dokumentami 
ubezpieczeniowymi. 

2. Polisy lub inne dokumenty ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 1 będą wystawiane nie 
później niż na 7 dni przed początkiem okresu ubezpieczenia. 

 
§ 6 

1. Całkowita składka za wszystkie ubezpieczenia objęte niniejszą umową wynosi 
.......................................... słownie…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… . 

2. Składki za poszczególne rodzaje ubezpieczeń płatne będą w czterech równych ratach: I rata do 
dnia 15.11.2010r, II rata do 15.01.2011r, III rata do15.04.2011r, IV rata do 15.07.2011r, poza 
ubezpieczeniami komunikacyjnymi, gdzie składka płatna będzie jednorazowo w terminie 21 dni 
od wystawienia polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia) 
lub ratalnie w czterech równych ratach w roku, przy czym I rata płatna będzie w termie 21 dni od 
wystawienia polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia) 
zgodnie ze wskazaniami ubezpieczającego. 

3. Składka podana powyżej w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia 
danego przedmiotu ubezpieczenia, odnowienia limitów w poszczególnych ryzykach oraz w innych 
przypadkach określonych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem postanowień § 12 niniejszej 
umowy oraz treści SIWZ.  

4. Składki płatne będą przelewem na rachunek bankowy podany przez Ubezpieczyciela. 

5. Szczegółowy podział składki wraz z określeniem stawki zawiera załącznik nr 1 do umowy. 

 
§ 7 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Ubezpieczający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Ubezpieczyciel może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) 
oraz inne odpowiednie przepisy prawne. 
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§ 9 

Wszystkie spory wynikłe na tle stosowania umowy poddaje się Sądowi miejscowo właściwemu dla 
Ubezpieczającego.  
 

§ 10 

Istotne postanowienia niniejszej umowy mogą ulec zmianie w stosunku do treści oferty, o której 
mowa § 1 ust.2 pkt b), jeżeli: 

a) wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego 
ubezpieczenia określonego w SIWZ lub spowodują niezasadność danego ubezpieczenia 
przewidzianego w SIWZ, 

b) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego 
ubezpieczenia określonego w SIWZ lub spowodują niezasadność danego ubezpieczenia 
przewidzianego w SIWZ (np. zmiana w zakresie działalności, sprzedaż lub zakup pojazdu 
mechanicznego), 

c) nastąpią zmiany w mieniu Ubezpieczającego, które skutkować będą koniecznością skorygowania 
sum ubezpieczenia lub limitów podanych w SIWZ. 

 
§ 11 

 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 12 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
UBEZPIECZYCIEL:       UBEZPIECZAJ ĄCY: 
  

 
 
Załącznik Nr 1 
do Umowy kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Szczecinie wraz z oddziałami. 

 

 

1. Szczegółowy podział składki określonej w formularzu cenowym (wraz z określeniem stawki) na 
poszczególne jednostki i poszczególne ryzyka, w tym w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2. Wykazane stawki zastosowanie będą miały w szczególności do rozliczania umowy ubezpieczenia  
w ciągu przewidzianego okresu, w tym - w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - do rozliczania 
klauzuli automatycznego pokrycia. 
 
 
 

UBEZPIECZYCIEL:       UBEZPIECZAJ ĄCY:  
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Załącznik nr 6 
 
 
 
 

 
………………………………. 

(pieczęć Wykonawcy)  
 
 
 

WSKAZANIE CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA 
POWIERZY PODWYKONAWCOM  

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksowe 
ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Szczecinie wraz z oddziałami” informujemy, iż część zamówienia zostanie 
powierzona podwykonawcom: 
 

 
Usługi, które mają zostać zlecone: 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. ……………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
 

................................,dnia......................2010 r...................................................... 
     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 


