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Wrocław, dnia 23.09.2009

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH 

WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 
29.01.2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2007 R. 

NR 223 POZ 1655 Z PÓŹN. ZM.)
 NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA 

SPECJALISTYCZNEGO IM. S. ŻEROMSKIEGO SPZOZ W 
KRAKOWIE 

SIWZ Nr  43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy 
Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jedn.  Dz.  Ustaw  Nr  223  z  2007  r.,  poz.  1655  z 
późniejszymi zmianami), zwaną w dalszej części „ustawą”.

Do czynności  podejmowanych  przez  Zamawiającego  i  Wykonawców stosuje  się  przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Zamawiający  nie  przewiduje  spotkania  Wykonawców,  o  którym  mowa  w  art.  38  ust.  3 
ustawy.

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielny 
Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie,  na  podstawie  udzielonego 
pełnomocnictwa, Kancelaria Brokerska SUPRA BROKERS ogłasza przetarg nieograniczony 
na niżej opisane zamówienie publiczne: 

CPV: 66.51.00.00-8

Zamawiający:
Nazwa: Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie
Adres siedziby (dyrekcji): os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków 
NIP: 678-26-80-028      
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REGON: 000630161
EKD: 8511Z
Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:

1. 31-913 Kraków os. Na Skarpie
2. 31-908 Kraków os. Młodości 10

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki 
zdrowotnej

2. Dobrowolne ubezpieczenie OC zakładu opieki zdrowotnej
3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI   
CYWILNEJ ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO 

ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczeniem jest  objęta  odpowiedzialność  cywilna  świadczeniodawcy udzielającego 
świadczeń  opieki  zdrowotnej,  za  szkody  wyrządzone  w  następstwie  działania  lub 
zaniechania  ubezpieczonego,  w  okresie  trwania  ochrony  ubezpieczeniowej,  podczas 
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie 
świadczeń  opieki  zdrowotnej,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z  dnia 
28.12.2007 roku w sprawie  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej 
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. (Dz. U. Nr 3 z 2008 r., poz 
10).

SUMA GWARANCYJNA 

Suma gwarancyjna Wysokość w euro
Wszystkie zdarzenia 275 000 

Limit na jedno zdarzenie 46 500 
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2. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI   
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej 
działalności,  w  tym  związanej  z  udzielaniem  świadczeń  medycznych,  oraz  posiadanym  i 
użytkowanym mieniem ruchomym i nieruchomym (w tym urządzenia i aparatura medyczna 
oraz  instalacje  gazowe,  elektryczne  i  wodociągowe,  a  także  związane  z  posiadaniem  i 
używaniem gazów medycznych)  – w związku,  z którą  zaistnieją  zdarzenia,  w następstwie 
których  ubezpieczający/ubezpieczony  zobowiązany jest  do naprawienia  szkody osobowej 
wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała 
lub rozstroju zdrowia,  albo szkody rzeczowej.  Ochroną ubezpieczeniową objęte  mają  być 
szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, 
w tym przez osoby nie będące pracownikami ubezpieczającego,  a za które ubezpieczający 
ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy 
ubezpieczonym  a taką osobą lub podmiotem kierującym taką osobę do ubezpieczonego (np. 
wolontariusze, studenci,  stażyści, słuchacze szkół medycznych itp.)
Ubezpieczyciel  udziela  ochrony ubezpieczeniowej  w stosunku do  roszczeń  powstałych  w 
związku  z  wykonywaniem  świadczeń  medycznych  nie  objętych  obowiązkowym 
ubezpieczeniem  odpowiedzialności  cywilnej  świadczeniodawcy  udzielającego  świadczeń 
opieki zdrowotnej. 
Ochroną mają być objęte również roszczenia  powstałe  ze zdarzeń ubezpieczeniowych 
objętych  ochroną  ubezpieczeniową  w  ramach  umowy  obowiązkowego  ubezpieczenia 
odpowiedzialności  cywilnej  świadczeniodawcy  udzielającego  świadczeń  opieki 
zdrowotnej  za  szkody  wyrządzone  przy  udzielaniu  świadczeń  opieki  zdrowotnej 
wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie  tych świadczeń -  które nie zostały 
zaspokojone  po  wyczerpaniu  sumy  gwarancyjnej  z  umowy  ubezpieczenia 
obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Nie  ma  zastosowania  wyłączenie  odpowiedzialności  wynikające  z  zapisów  ogólnych 
warunków  ubezpieczenia,  stanowiące,  iż  Zakład  Ubezpieczeń  nie  ponosi 
odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.
Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych 
w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym 
okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia.

Zakres  odpowiedzialności  Zakładu  Ubezpieczeń  winien  zawierać  nadto  następująco 
zdefiniowane rozszerzenia o szkody:
1. związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń ( w tym: wirusa HIV i wirusów 
hepatotropowych  powodujących  WZW,  salmonelli,  czerwonki  i  innych  zakażeń 
pokarmowych,  gruźlicy,  zakażeń wewnątrzszpitalnych w tym gronkowcem złocistym)  i 
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innych  wymienionych  w  załącznikach  do  ustawy  z  06  września  2001r.  o  chorobach 
zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384)

2. wyrządzone osobom, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji kiedy 
staną się pacjentami ZOZ,

3. wyrządzone osobom bliskim osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność – w 
sytuacji kiedy staną się pacjentami ZOZ,

4. odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy – podlimit  200 000 zł

5.  związane z prowadzeniem apteki szpitalnej (leki robione) - podlimit  50 000 zł  
   
6. w mieniu przechowywanym (pacjentów) – podlimit 50 000 zł   

7. w mieniu nieruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, 
leasingu lub dzierżawy, 

8. w  mieniu  ruchomym,  z  którego  Ubezpieczony  korzysta  na  podstawie  umowy  najmu, 
leasingu lub dzierżawy,

9. powstałe  przy  wykonywaniu  Ubezpieczonego  funkcji  o  charakterze  administracyjnym, 
organizacyjnym  w tym  w szczególności  związanych  z  zarządzaniem jednostką  służby 
zdrowia,

10. powstałe  w  następstwie  awarii,  działania  oraz  eksploatacji  urządzeń  wodociągowych, 
kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania.

SUMA GWARANCYJNA 

Suma gwarancyjna Wysokość w zł
Wszystkie zdarzenia 750 000

Limit na jedno zdarzenie 750 000

Informacje mające wpływ na ocenę ryzyka

Liczba
Pracownicy ogółem 947
Lekarze ogółem  180
z I stopniem specjalizacji 23
z II stopniem specjalizacji 126
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specjalistów 31
pielęgniarki 15+421
pomoc dentystyczna 2
położne 91
technicy med. 27
ratownicy 41
masażyści 1
sterylizatorzy 16
sanitariusze 45
gipsiarze 3
pomoc apteczna 2

Liczba przyjętych w ostatnim 
roku pacjentów

Lecznictwo otwarte 72 687
Lecznictwo zamknięte 28 879
Noworodków 2428

Funkcjonujące w ramach ZOZ oddziały:
      Oddział Chorób Wewnętrznych I, II, III, Chirurgii Ogólnej i Naczyń, Oddział Chirurgii 

Ortopedyczno-Urazowej, Oddział Chirurgii Dzieci, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, 
Oddział  Noworodkowy,  Oddział  Neurologii,  Oddział  Dermatologii,  Oddział 
Obserwacyjno-Zakaźny, Oddział Okulistyki, Oddział Otolaryngologii, Oddział Urologii, 
Oddział Pediatryczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SOR

Poradnie: 
      Metab, Dermat, Kardiologii, Nefrologiczna, Derm. Alerg., Neurologiczna, Chorób Zakaź 

Dor. i Dzieci , Ginekologii, Chir Og. Ch. Dzieci, Proktol, Ch.Naczyniowej, Ch.Ort.Uraz., 
Okulistyki, Otolaryngologii, Urologii.

 

Ilość łóżek w Szpitalu: 
Oddział Liczba łóżek

leczeniu szpitalnym 616
noworodki 40

Zakres świadczonych usług
Lecznictwo zamknięte
Poradnie specjalistyczne
Zespoły wyjazdowe – liczba 5
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SOR – liczba łóżek 8
Apteka szpitalna wyłącznie na potrzeby Szpitala
Transport chorych

Zakres świadczonych usług pozamedycznych
Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych 
Wynajem pomieszczeń

ZOZ
Nie przygotowuje we własnym zakresie posiłków dla pacjentów
Nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia 
Nie wykonuje procedur wysokospecjalistycznych
Wynajmuje pomieszczenia innym podmiotom gospodarczym
Przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione
Nie posiada laboratorium diagnostycznego                                        
Nie posiada laboratorium mikrobiologicznego                                      
Nie posiada pracowni histopatologicznej                                         
Posiada tomograf komputerowy (TK)                                        
Nie posiada jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR)                        
Nie posiada tomografii pozytonowej (PET)                                       
Nie prowadzi działalności dydaktycznej
Prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, 
pielęgniarskich itp.

Posiadane certyfikaty
Certyfikat ISO 9001
Motylkowe Szpitale dla Dzieci
Szpital Przyjazny Dziecku
Certyfikat w związku z udziałem Szpitala w realizacji programu „MARQuIS”

Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 5 lat): zgodnie z  załącznikiem 
nr 4 do SIWZ
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III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH   
ŻYWIOŁÓW

1.Zakres ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody będące następstwem wymienionych ryzyk
a. Ogień, w tym również osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy,
b. Bezpośrednie uderzenie pioruna,
c. Eksplozja,
d. Upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, 
e. Uderzenie pojazdu w ubezpieczane mienie,
f. Huk ponaddźwiękowy,
g. Powódź  rozumiana  jako  zalanie  ubezpieczanego  mienia  wskutek  podniesienia  się 

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

h. Deszcz nawalny,
i. Huragan,
j. Grad,
k. Ciężar zalegającego śniegu i lodu oraz skutki ich osuwania,
l. Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi,
m. Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi,
n. Zalanie rozumiane jako wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub 

inne substancje  gazowe) z  urządzeń wodno-kanalizacyjnych  bądź technologicznych  na 
skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, 
kranów,  spustów  itp.,  cofnięcia  się  ścieków  lub  wody  z  systemu  kanalizacyjnego, 
uszkodzenia  elementów  instalacji  spowodowane  działaniem  niskich  bądź  wysokich 
temperatur.

o. Zanieczyszczenie  lub  skażenie  ubezpieczanego  mienia  w  wyniku  zdarzeń  objętych 
zakresem ubezpieczenia,

p. Przerwa  w  działaniu  lub  wadliwe  działanie  klimatyzacji,  ogrzewania  lub  systemów 
chłodzenia,

q. Następstwa  akcji  ratunkowej  prowadzonej  w  związku  z  wymienionymi  powyżej 
zdarzeniami.

Ponadto  zakład  ubezpieczeń  pokrywa  w  granicach  sumy  ubezpieczenia  koszty  związane 
z zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego zagrożenia 
działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli ratunek ma na 
celu zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie.
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2.Wartość: księgowa brutto

3.System: na sumy stałe

Nieruchomości - Budynki i budowle
Lp. Nazwa Adres
1 Budynki - gr.1 34 005 050,75
2 Budowle - gr. 2 962 326,25

RAZEM                                                           34 967 377 zł 

OCENA PRZECIWPOŻAROWA I ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE

Zatrudniony jest specjalista ds. ochrony ppoż.
Istnieje plan ochrony ppoż. i regulamin ppoż.
Są przeprowadzane kontrole stanu zabezpieczenia ppoż.
Odległość od zawodowej straży pożarnej: 5 km. Czas dojazdu 5 min.
Sposób powiadamiania straży pożarnej/rodzaj sygnalizacji: telefoniczny
Szkolenia ppoż. dla pracowników: wstępne co 3 lub 5 lat.
Na terenie jest zbiornik wodny ppoż.
Są obecne sprawne gaśnice śniegowe i proszkowe.
Są obecne sprawne hydranty zewnętrzne i wewnętrzne.
Są obecne sprawne instalacje odgromowe.
Jest zapewniony łatwy dostęp ze sprzętem gaśniczym.
Sprzęt ppoż. i drogi ppoż. są właściwie oznakowane.
Przechowywanie substancji wybuchowych,  łatwopalnych:  m.  łatwopalne jak odczynniki 
przechowywane  są  w  mag.  100  m2.  Olej  opałowy  składowany  jest  w  zbiorniku 
podziemnym.

Ruchomości 

Nazwa Wartość
Maszyny, urządzenia, wyposażenie (bez sprzętu 
elektronicznego zakupionego po 31.12.2003 r. ubezp. w 
ramach elektroniki) - gr. 4

144 693,71

Maszyny i urządzenia - gr. 5 7 414,14
Urządzenia techniczne(bez sprzętu medycznego zakupionego 
po 31.12.2003 r. ubezp. w ramach elektroniki) - gr.6 1 998 311,82
Wyposażenie (bez sprzętu medycznego zakupionego po 
31.12.2003 r. ubezp. w ramach elektroniki) - gr. 8 13 481 914,59

Środki obrotowe                      1  500 000 
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Mienie osób trzecich                        500 000

Wartości pieniężne                          30 000

Inne 1 613 380,59
Sprzęt elektroniczny
stacjonarny zakupiony po 31.12.2003 r. – gr. 491
medyczny stacjonarny zakupiony po 31.12.2003 r. - gr. 8
medyczny przenośny zakupiony po 31.12.2003 r. – gr. 8
inne

75 776,63
3 868 279,52

169 316,76
115 048,93

RAZEM 23 504 136,69

Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka, tj. 
niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, świadome i 
celowe zniszczenie przez osoby trzecie –  limit 1 000 000 zł

Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata): zgodnie z  załącznikiem 
nr 4 do SIWZ

1. UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD   
STŁUCZENIA

1. Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia (rozbicia) ubezpieczonych 
przedmiotów.

2. System: na pierwsze ryzyko

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia

Szyby okienne i drzwiowe

5 000 zł

Oszklenie ścienne i dachowe
Płyty szklane stanowiące składowe części mebli, 
gablot reklamowych, kontuarów, stołów i  lad 
sprzedażnych
Przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów 
i kabin
Lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach
Szyldy i transparenty
RAZEM 5 000  zł

Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata): zgodnie z  załącznikiem 
nr 4 do SIWZ
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b. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM   
I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI

1. Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęte są  wszystkie urządzenia  (w tym sprzęt elektroniczny nie objęty 
ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk), które znajdują się 
w poszczególnych  rodzajach  wykazów ruchomości,  określonych  poniżej  (za wyjątkiem 
środków  transportowych  ujętych  w  grupie  VII  KRŚT  podlegających  obowiązkowemu 
ubezpieczeniu komunikacyjnemu).
Suma ubezpieczenia na poszczególne rodzaje mienia wpisana jest w tabeli.

2.System: na pierwsze ryzyko
Kradzież z 

włamaniem Dewastacja (wandalizm)

Środki trwałe (III-VIII KRŚT) 200 000 100 000 
Mienie niskocenne 10 000 10 000
Środki obrotowe 50 000 50 000
Mienie osób trzecich 50 000 50 000
Gotówka w schowku 30 000 -
Gotówka w transporcie 60 000 -
Gotówka od rabunku 30 000 -
RAZEM 400 000 zł 210 000 zł 

Koszty naprawy zabezpieczeń – suma ubezpieczenia:  10 000 zł

Sposób przechowywania wartości pieniężnych :
System antywłamaniowy wywołujący alarm lokalny: w kasie 
System antywłamaniowy wywołujący alarm w jednostce policji: w kasie
Dozór wykonywany:  24 godziny na dobę
Dozór wykonywany przez: Centrum Ochrony Security Sp z o.o. –Sosnowiec
Monitoring obiektu: Przy wejściu głównym
Teren całkowicie: ogrodzony i oświetlony
Zabezpieczenie pomieszczenia kasowego (okna, drzwi): Kraty w oknach i drzwiach, drzwi 
wzmocnione, zamek Gerda

 
Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań (ostatnie 3 lata): zgodnie z  załącznikiem 
nr 4 do SIWZ

Zamawiający informuje, że we wszystkich rodzajach ubezpieczeń mogą być zastosowane 
franszyzy i udziały własne nie wyższe niż przewidują Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 
Zastosowanie wyższych spowoduje odrzucenie oferty. 
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Zamawiający  wnioskuje  o  zastosowanie  w  ofercie  ubezpieczenia  następujących 
klauzul  dodatkowych,  które  będą  brane  pod  uwagę  w  ocenie  kryterium  jakości 
proponowanej ochrony ubezpieczeniowej. 

KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

1. Ryzyko przepięć – OBLIGATORYJNA 
Rozszerza  się  ochronę  ubezpieczeniową  o  szkody  powstałe  w  ubezpieczanym  mieniu 
ruchomym  oraz  w  instalacjach  elektrycznych  i  energetycznych  powstałe  na  skutek 
przepięć  spowodowanych  wyładowaniami  atmosferycznymi  lub  innymi  zjawiskami 
elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi. 
Wartość sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko: 1     000     000 zł   
 Dotyczy: ogień i inne żywioły

2. Klauzula reprezentantów – OBLIGATORYJNA 
Na podstawie  niniejszej  klauzuli  ogranicza  się  wyłączenie  odpowiedzialności  Zakładu 
Ubezpieczeń  za szkody spowodowane wskutek  winy umyślnej  i  rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do 
reprezentantów ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby 
lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem 
uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym.
Dotyczy: ogień i inne żywioły, 

3. Klauzula automatycznego pokrycia – OBLIGATORYJNA 
Niniejszą klauzulą obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe i pozostałe 
wyposażenie  oraz  środki  trwałe  i  wyposażenie,  których  wartość  wzrosła  w  okresie 
ubezpieczenia  wskutek  dokonanych  ulepszeń,  modernizacji  bądź  remontów.  Ochrona 
ubezpieczeniowa  rozpoczyna  się  w  momencie  przejścia  na  Ubezpieczonego  ryzyka 
utracenia bądź uszkodzenia mienia. Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek 
zgłoszenia  do  zakładu  ubezpieczeń  i  podania  nowych  wartości  środków  trwałych 
i wyposażenia  w  terminie  30  dni  po  zakończeniu  każdego  kwartału  w  okresie 
ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona  wg taryf 
zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie ”pro rata temporis”.
Wartość  majątku  objętego  niniejszą  klauzulą  nie  może  przekroczyć  20  %  sumy 
ubezpieczenia danego rodzaju mienia.
Dotyczy: ogień i inne żywioły

       
4. Klauzula stempla bankowego - OBLIGATORYJNA

Ustala się, że za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany zostaje dzień złożenia przez 
Ubezpieczającego  polecenia  przelewu/datę  stempla  uwidocznionego  na  przelewie 
bankowym/pocztowym/datę  przelewu  elektronicznego  przy  założeniu,  że  na  koncie 
Ubezpieczającego jest kwota pozwalająca na realizację zlecenia/przelewu na rzez Zakładu 
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ubezpieczeń  najpóźniej  w  dniu  wskazanym  na  polisie  lub  innym  dokumencie 
ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty.
Dotyczy: wszystkie ubezpieczenia

5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji - OBLIGATORYJNA 
W przypadku kiedy  wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego 
przedmiotu  ubezpieczenia  nie  ma zastosowania  zasada proporcjonalnego zmniejszenia 
wypłaty odszkodowania, jeżeli wskazana w umowie suma ubezpieczenia jest niższa, niż 
wartość  mienia  w  dniu  szkody  będąca  podstawą  do  ustalenia  sumy  ubezpieczenia 
(niedoubezpieczenie). 

Dotyczy: ogień i inne żywioły, 

6. Klauzula Leeway’a - OBLIGATORYJNA
Niniejszym  uzgadnia  się,  że  w  przypadku  wystąpienia  szkody  Zakład  Ubezpieczeń 
odstąpi od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeżeli oszacowana 
na dzień powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji mienia nie przekracza 120 % 
sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej pozycji ubezpieczenia. 

Dotyczy: ogień i inne żywioły, 
       

7. Klauzula podatku VAT - OBLIGATORYJNA
Jeżeli  suma  ubezpieczenia  zawierała  podatek  VAT  to  odszkodowanie  płatne  będzie 
z podatkiem VAT, o ile Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT.
Dotyczy: ogień i inne żywioły, kradzież

8. Klauzula remontowa - OBLIGATORYJNA
 Ubezpieczyciel  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody w mieniu  będącym przedmiotem 
konserwacji,  remontów, prac modernizacyjnych i  innych tego typu robót budowlanych 
oraz w mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem takich prac, jeżeli 
szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi pracami.
Dotyczy: ogień i inne żywioły

9. Klauzula dewastacji - OBLIGATORYJNA
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i 
nieruchome Ubezpieczającego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub 
uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia  przez osoby trzecie;  ubezpieczeniem nie są objęte 
szkody:
- w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni.
Limit:  50 000 zł
Dotyczy: ogień i inne żywioły

10. Klauzula przekształceniowa – OBLIGATORYJNA
W  związku  z  możliwymi  przekształceniami  prawnymi  SPZOZ-ów   (w  tym 
przekształcenia  w  spółkę  prawa  handlowego)  Ubezpieczyciel  zobowiązuje  się,  iż  na 
wniosek Zamawiającego dokona cesji wszelkich praw  wynikających z zawartych umów 
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ubezpieczenia na nowy podmiot, z zachowaniem wszystkich warunków określonych w 
umowie ubezpieczenia.
Dotyczy: wszystkie ubezpieczenia

11. Klauzula terroryzmu (5 pkt)
Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w 
wyniku ognia, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej związanej z tymi 
zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim wynikiem aktu terroryzmu
Dotyczy: ogień i inne żywioły

12. Klauzula ewakuacji (5 pkt)
Ubezpieczyciel  pokrywa  udokumentowane  koszty  ewakuacji  personelu,  poniesione 
wskutek  aktów  terroryzmu  z  włączeniem  fałszywych  alarmów  o  podłożeniu  ładunku 
bombowego
Wartość sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko: 50     000 zł   
Dotyczy: ogień i inne żywioły

       
13. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia (5 pkt)

Niniejszą  klauzulą  automatycznie  obejmuje  się  ochroną  ubezpieczeniową  nowe 
lokalizacje,  w których  Ubezpieczony rozpoczyna  działalność  w okresie  ubezpieczenia. 
W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w nowej lokalizacji ustala się, że wartość tego 
majątku  nie  może  przekroczyć  20  %  sumy  ubezpieczenia  danego  rodzaju  mienia. 
Warunkiem  udzielenia  ochrony  wynikającej  z  tej  klauzuli  jest  zadeklarowanie  nowej 
placówki do ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej otwarcia.
Dotyczy: wszystkie ubezpieczenia

14. Klauzula prolongaty (10 pkt)
Brak  wpłaty  przez  ubezpieczającego  składki,  bądź  którejkolwiek  z  rat  w  terminie 
przewidzianym  w  umowie  ubezpieczenia  nie  powoduje  wygaśnięcia  (rozwiązania) 
umowy ubezpieczenia,  ani zawieszenia udzielanej  ochrony ubezpieczeniowej. W takiej 
sytuacji  Zakład  Ubezpieczeń  zobowiązany  jest  przesłać  pismo  do  Ubezpieczającego 
wyznaczając dodatkowy 7 dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania 
wpłaty na  konto  Zakładu  Ubezpieczeń  w wyznaczonym terminie  Zakład  Ubezpieczeń 
zawiesza ochronę ubezpieczeniową do momentu opłacenia brakującej składki. 
Dotyczy: wszystkie ubezpieczenia

15. Klauzula płatności rat (5 pkt)
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do 
potrącenia  z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.
Dotyczy: wszystkie ubezpieczenia

16. Klauzula zniesienia zasady proporcji  (20 pkt)
Mówi,  iż   w  przypadku  ubezpieczenia  mienia  wg  wartości  księgowej  brutto  lub 
odtworzeniowej, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania zasada 
proporcji przy wyliczaniu wysokości odszkodowania.
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Dotyczy: ogień i inne żywioły, 
       

17. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych (5 pkt)
Mówi,  iż  Ubezpieczyciel  oświadcza,  że  znany  jest  mu  stan  zabezpieczeń 
przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące 
do ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające.
Dotyczy: ogień i inne żywioły

18. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (10 pkt)
Mówi,  iż  Ubezpieczyciel  oświadcza,  że  znany  jest  mu  stan  zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych  w  miejscu  ubezpieczenia,  w  którym  znajduje  się  mienie 
należące do ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające.
Dotyczy: kradzież 

       
19. Klauzula uderzenia pojazdu własnego (5 pkt)

Mówi,  iż  odpowiedzialnością  objęte  są  szkody  spowodowane  uderzeniem  pojazdu 
używanym przez ubezpieczającego lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
Dotyczy: ogień i inne żywioły

      
20. Klauzula przewłaszczenia mienia (10 pkt)

Ochrona  ubezpieczeniowa  zostaje  zachowana  mimo  przeniesienia  własności 
ubezpieczonego  mienia  między  jednostkami  organizacyjnymi  Zamawiającego  lub 
przeniesienia  własności  ubezpieczonego  mienia  na  nowo  powołane  jednostki 
Zamawiającego. 
Dotyczy: ogień i inne żywioły, kradzież, 

21. Klauzula przeniesienia mienia (5 pkt)
Zadeklarowane  przez  Ubezpieczającego  mienie  zostaje  objęte  ochroną 
ubezpieczeniową  również  w  przypadku  tymczasowego  lub  stałego  przeniesienia 
pomiędzy należącymi  do Ubezpieczającego jednostkami.  Zmiana  lokalizacji  danego 
środka  musi  być  potwierdzona  odpowiednią  notą  księgową  lub  innym  aktem 
wewnętrznym.
Dotyczy: ogień i inne żywioły, kradzież, 

       
22. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych (10 pkt)

Dla  środków  ubezpieczanych  wg  wartości  księgowej  brutto:  bez  względu  na  stopień 
umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu 
na  wartość  odtworzeniową danego środka trwałego,  odszkodowanie  wypłacane  jest  w 
pełnej  wysokości,  do  wartości  księgowej  brutto  utraconego  środka  trwałego,  bez 
potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. 
W  przypadku  nie  odtwarzania  środka  trwałego  wypłata  odszkodowania  nastąpi  na 
podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto danego środka trwałego. 
Dla  środków  ubezpieczanych  wg  wartości  odtworzeniowej:  bez  względu  na  stopień 
umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego odszkodowanie 
wypłacane  jest  w  pełnej  wysokości  do  wartości  odtworzeniowej  utraconego  środka 
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trwałego,  bez  potrącenia  umorzenia  księgowego,  zużycia  technicznego  i  bez  redukcji 
odszkodowania. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania 
nastąpi  na  podstawie  protokołu  szkody,  do  wartości  odtworzeniowej  danego  środka 
trwałego. 
Dotyczy: ogień i inne żywioły, kradzież 

23. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie (10 pkt)
Zapisane  w  Ogólnych  Warunkach  Ubezpieczenia  skutki  niezawiadomienia  Zakładu 
Ubezpieczeń o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, 
kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu 
Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody. 
Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń

24. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania (5 pkt)
Zakład Ubezpieczeń w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą 
szkodę,  wypłaca  zaliczki  na  poczet  odszkodowania  w  wysokości  50% szacunkowych 
kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 10 
dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie. 
Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń

       
25. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (20 pkt)

Zakład  ubezpieczeń  zobowiązuje  się,  że  w  przypadku  szkód,  których  czas  likwidacji 
powinien  być  jak  najkrótszy  z  uwagi  na  interes  Ubezpieczającego,  wyznaczy  termin 
oględzin  szkody nie  później  niż  na następny dzień  roboczy,  przypadający po dniu,  w 
którym  nastąpiło  skuteczne  powiadomienie  Ubezpieczyciela  o  szkodzie.  Jeżeli  w 
wyznaczonym  czasie  nie  doszło  do  oględzin  szkody  przez  likwidatora  zakładu 
ubezpieczeń,  Ubezpieczający ma prawo przystąpić do naprawy,  dokumentując zakres i 
okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych 
kosztów naprawy.
Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń

26. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie (5 pkt)
Ubezpieczyciel  zwróci  konieczne  i  uzasadnione  koszty  poniesione  przez 
ubezpieczającego  w związku  z  powstałą  szkodą  rzeczową,  w  celu  usunięcia 
z ubezpieczonej np. posesji pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 15% 
wartości powstałej szkody. Powyższy 15% limit podwyższa sumę ubezpieczenia. 
Dotyczy: ogień i inne żywioły

27. Klauzula składowania (5 pkt)
W przypadku  szkód powstałych  w  skutek  zalania  mienia  Zakład  Ubezpieczeń  ponosi 
odpowiedzialność  za mienie  składowane bezpośrednio na podłodze.  Odpowiedzialność 
w powyższym  zakresie  dotyczy  również  mienia  znajdującego  się  w pomieszczeniach 
położonych poniżej poziomu gruntu.
Dotyczy: ogień i inne żywioły
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28. Klauzula przetężenia (10 pkt)
Rozszerza  się  ochronę  ubezpieczeniową  o  szkody  powstałe  w  ubezpieczanym  mieniu 
ruchomym  oraz  w  instalacjach  elektrycznych  i  energetycznych  powstałe  na  skutek 
przetężeń  (będące  skutkiem powstania niewłaściwych  parametrów prądu elektrycznego 
powodujących  zmiany  w  natężeniu prądu)  spowodowanych  wyładowaniami 
atmosferycznymi  lub  innymi  zjawiskami  elektrycznymi  uwarunkowanymi  zjawiskami 
atmosferycznymi oraz związane z tym szkody następcze. 
Wartość sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko: 100     000 zł  
Dotyczy: ogień i inne żywioły

       
29. Klauzula jurysdykcji (5 pkt)

Strony umawiają się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia 
rozpatrują sądy właściwe dla ubezpieczającego.
Dotyczy: wszystkich ubezpieczeń

30. Klauzula katastrofy budowlanej (10 pkt)
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek 
niezamierzonego,  gwałtownego  zniszczenia  obiektu  budowlanego  lub  jego  części,  w 
rozumieniu Prawa budowlanego
Limit:  3 000 000 zł 
Dotyczy: ogień i inne żywioły

       
31. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące (20 pkt)

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu w 
związku z uderzeniem przez przewrócone obiekty (lub oderwane ich części), sąsiadujące 
z ubezpieczanym mieniem, takie jak drzewa, maszty, kominy i itp.
Dotyczy: ogień i inne żywioły

1. TERMIN REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA

1. Terminy  wykonania  –  ubezpieczenie  ma  obejmować  okres  od  01.11.2009  do 
31.10.2010 tj. 12 miesięcy.

2. Termin  i  miejsce  podpisania  umowy  zostaną  określone  w  „informacji  o  sposobie 
zawarcia umowy” przesłanej do wykonawcy, którego oferta została wybrana.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH 
WARUNKÓW

O zamówienie publiczne mogą się ubiegać usługodawcy, którzy: 
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
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2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie na podstawie art. 24 ust.1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych,

3. Posiadają  zezwolenie  właściwego  organu  państwowego  na  prowadzenie  działalności 
ubezpieczeniowej

4. Posiadają  pokrycie  marginesu  wypłacalności  na  poziomie  min.  100  %,  na  dzień 
31.12.2008 lub późniejszy (w procentach).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: 
„spełnia – nie spełnia”.

V. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oświadczenie wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych 
–   zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Zezwolenie  właściwego  organu  państwowego  na  prowadzenie  działalności 
ubezpieczeniowej,

4. Oświadczenie o pokryciu marginesu wypłacalności na dzień 31.12.2008 lub późniejszy 
(w procentach).

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy złożyć  (przesłać)  na adres  Szpital  Specjalistyczny im. S.  Żeromskiego 
SPZOZ,  os.  Na  Skarpie  66,  31-913  Kraków pocztą  lub  osobiście  -  w  sposób 
gwarantujący jej nienaruszalność. Kserokopie lub odpisy złożone w ofercie muszą być 
potwierdzone  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę  lub  upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Oferta winna być napisana w języku polskim i winna mieć 
datę sporządzenia.

2. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane
3. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania  jego  spraw.  Wykonawca,  który  przedłoży  więcej  niż  jedną  ofertę 
zostanie wykluczony z postępowania.

4. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do niej, o ile nie wynika
to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem 
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy.

6. Cena oferty na wymieniony w specyfikacji zakres przedmiotu zamówienia powinna być 
podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 

7. Cena zwiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zobowiązań umowy. 
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8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
9. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy:

a) W  przypadku  składania  dokumentów  w  formie  kopii,  muszą  być  one 
poświadczone za  zgodność  z  oryginałem przez  upoważnionych  przedstawicieli 
Wykonawcy lub osoby wymienione w pkt. c),

b) Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  winno  być  sporządzone  
w sposób umożliwiający  identyfikację  podpisu  (np.  wraz  z  imienną  pieczątką 
osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem),

c) W  przypadku  podpisywania  oferty  lub  poświadczenia  za  zgodność  
z  oryginałem kopii  dokumentów,  przez  osoby nie  wymienione  w dokumencie 
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo  powinno  być  przedstawione  w  formie  oryginału  lub 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę 
prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu 
rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji 
określonym w tych dokumentach.

10. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem 
na język polski, poświadczonym za zgodność z tekstem oryginalnym przez Wykonawcę.

Składana oferta musi zawierać:

1. Właściwie wypełniony i podpisany formularz oferty, będący Załącznikiem Nr 1 do SIWZ,
2. Oświadczenie i dokumenty wymienione w punkcie V SIWZ.
3. Oryginały lub kserokopie pełnomocnictw dla osób podpisujących ofertę,
4. Ogólne i szczegółowe warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk.

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący 
wspólnie przedstawiają pełnomocnictwo, o którym mowa w art.23 Ustawy Pzp.
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia  lub  do  reprezentowania  ich  w 
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
Potencjał  ekonomiczny,  techniczny,  finansowy  i  kadrowy  Wykonawców  w  sumie  musi 
spełniać wymagane warunki;
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem;
Oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  może  złożyć  lider 
(pełnomocnik,  partner  wiodący)  w  imieniu  konsorcjum.  W  odniesieniu  do  wymagań 
postawionych  przez  Zamawiającego,  każdy  z  Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie  o 
zamówienie,  musi oddzielnie  udokumentować,  że nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust.1 pkt 1 - 9 ustawy Prawo zamówień publicznych;
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W przypadku warunków merytorycznych dopuszcza się możliwość wspólnych oświadczeń 
wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 
potwierdzających, iż łącznie spełniają warunki, o których mowa w art.22 ust.1 Pzp.

1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 05.10.2009r., do godz.13:00 na adres  Zamawiającego.
2. Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 

składania ofert.
3. Zmiany  albo  wycofanie  oferty  dokonywane  przez  Dostawcę  lub  Wykonawcę  przed 

upływem terminu  do  składania  ofert  są  skuteczne.  Wycofanie  lub  zmiany winny być 
oznakowane na kopercie „ Zmiana „ lub „Wycofanie”.

4. Oferty  złożone  po  terminie  będą  zwrócone  bez  rozpatrywania  po  upływie  terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu.

5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

VII. OZNAKOWANIE OFERTY

1. Ofertę  należy  złożyć  w nieprzejrzystej  i  zamkniętej  kopercie,  w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści.

2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres :

Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SPZOZ, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
(kancelaria)

3. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie : Przetarg - ubezpieczenie dla 
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie. Nie otwierać przed 
05.10.2009 godz. 13:15.  

4. Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres składającego – 
wykonawcy.

VIII. OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie  ofert  odbędzie  się  w  dniu  05.10.2009  o  godz.  13:15,  w  siedzibie  Szpitala 
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, 
świetlica Szpitala.

2. Następnie odbędzie się badanie i ocena ofert.

IX. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z 
WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ 
LUB DOKUMENTÓW I WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
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2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie informacji i oświadczeń lub dokumentów za 
pomocą  poczty  elektronicznej  na  adres:  centrala@suprabrokers.pl lub  faksem  pod 
numerem 071/ 77 70 455. 

3. Każdy uczestnik postępowania jest zobowiązany do przesłania oryginałów  oświadczeń 
lub  dokumentów  dostarczonych  faksem  lub  pocztą  elektroniczną  niezwłocznie  na 
żądanie każdej ze stron.

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest broker ubezpieczeniowy Jacek 
Kopacz  pod nr tel. 071/ 77 70 400.

X. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

1.  Zgodnie  z  art.  36  ust.2  pkt  3  ustawy,  zamawiający  przewiduje  możliwość  udzielenia 
w okresie  trwania  umowy,  ewentualnych  zamówień  uzupełniających.  Zamówienia 
uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z 
art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy.

2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do 
zastosowania  w  zamówieniach  uzupełniających  stawek  nie  wyższych  niż  zastosowane 
w zamówieniu podstawowym.

XII. ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W 
OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE 
ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM. 

XIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE 
WYKONAWCY

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcom, a 
także innym osobom, zgodnie z zasadami opisanymi w PZP, jeżeli ich interes  prawny 
w uzyskaniu  zamówienia  doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2.  Środki  ochrony  prawnej  opisane  są  w  DZIALE  VI  PZP  –  ŚRODKI  OCHRONY 
PRAWNEJ. W tym postępowaniu obowiązują przepisy Rozdziału 1 - 4  od art. 179 do 
art. 198 PZP dotyczące protestu, odwołania  i skargi do sądu.
- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego wtoku 
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której 
jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego,
- protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się 
za  wniesiony  z  chwilą,  gdy dotarł  on  do  Zamawiającego  w taki  sposób,  że  mógł  się 
zapoznać z jego treścią,
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- protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 7 dni od publikacji ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych,
- protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się 
terminie 7 dni od dnia doręczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia jednak nie 
później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert,
-  w  przypadku  wniesienia  protestu  dotyczącego  treści  ogłoszenia  lub  postanowień 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  zamawiający  może  przedłużyć  termin 
składania ofert,
-  wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy,
-  Zamawiający  odrzuca  protest  wniesiony  po  terminie,  wniesiony  przez  podmiot 
nieuprawniony lub protest niedopuszczalny.
- odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego
1. opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2. wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
3. odrzucenia oferty.
-  odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Urzędu  w  terminie  5  dni  od  dnia  doręczenia 
rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu
- odwołanie rozpoznaje Izba w składzie trzyosobowym
- na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu,
-  skargę  wnosi  się  do  sądu  okręgowego  właściwego  dla  siedziby  albo  miejsca 
zamieszkania zamawiającego
- skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

XIV.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT:

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny, oraz oferowanych warunków 
ubezpieczenia . 

Sposób punktowania ofert według następujących wag: 

A. cena                                                           80 %
B. zakres i jakość proponowanej ochrony ubezpieczeniowej                         20 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. 
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 
wykonawców wobec każdego z kryterium. 

N = C + P
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Gdzie :
N- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty
P- liczba punktów uzyskanych w kryterium zakresu i jakości ochrony ubezpieczeniowej

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

C =  cena  80 %

Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru:
                                                             najniższa zaoferowana cena   x 100 x 0,80  

ilość punktów (C)   =                    cena badanej oferty                                               

P = zakres i jakość ochrony ubezpieczeniowej 20 %

Oceniane będą:  
zakres  i  jakość  ochrony  ubezpieczeniowej  -  przyjęcie  klauzul  dodatkowych, 
zastosowane   ograniczenia  odpowiedzialności  zakładu  ubezpieczeń  –  franszyzy, 
udziały własne, według następujących zasad:

a)  brak akceptacji klauzul obligatoryjnych powoduje odrzucenie oferty

b) za przyjęcie poszczególnych klauzul zostanie przyznana ilość punktów przypisana danej 
klauzuli

Dopuszczalna  jest  zmiana  treści  klauzul,  ale  w  przypadku  zmian  odbiegających  na 
niekorzyść  od  treści  podanej  SIWZ,  za  zmienioną  klauzulę  przyznanych  będzie  0 
punktów. 

c)  franszyzy i udziały własne:

− zastosowane przez wykonawcę franszyzy w każdym rodzaju ubezpieczenia 
punktowane będą w następujący sposób:
       1. brak franszyzy                                    -   10 punktów
       2. franszyza do 500 zł                             -   5 punktów
       3. franszyza powyżej 500 zł                    -   0 punktów

− zastosowane przez wykonawcę udziały własne w poszczególnych rodzajach 
ubezpieczeń wyrażone kwotowo oceniane będą według następujących zasad:
        1. brak udziału własnego                       -   10 punktów
        2. udział własny do 500 zł                     -   5 punktów

              3. udział własny powyżej 500 zł            -   0 punktów

__________________________________________________________________________________________

SUPRA BROKERS®

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10,  tel.071 788 94 66, faks 071 788 94 67, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000155993,  

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230

Strona 22 z 31



              SUPRA BROKERS ® 

F 005- 01 
__________________________________________________________________________

− zastosowane przez wykonawcę udziały własne w poszczególnych rodzajach 
ubezpieczeń wyrażone procentowo oceniane będą według następujących zasad:
        
        1. brak udziału własnego                       -   10 punktów
        2. udział własny do 5 %                         -   5 punktów

              3. udział własny powyżej 5 %                -   0 punktów
      

− w przypadku, gdy wykonawca zastosuje w danym rodzaju ubezpieczenia jednocześnie 
     franszyzę i udział własny, do oceny brana będzie suma punktów uzyskanych 
     uzyskanych z punktacji obydwu rodzajów ograniczeń

Oferty w kryterium P będą oceniane według następującego wzoru

                                            WP x 100 x 0,2

ilość punktów (P)   =                   WM

WP – wartość liczbowa ocenianego kryterium uzyskana w danej ofercie
WM – maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa ocenianego kryterium

XV.   ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1. jest niezgodna z ustawą,
2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
3. jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o

 udzielenie zamówienia,
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XVI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT 
CZĘŚCIOWYCH
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XVII ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI 
SKŁADANIA OFERT  WARIANTOWYCH

XVIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT  OBCYCH W JAKICH 
PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA MIĘDZY 
ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 
polskich.

XIX. ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

XX.  ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA 
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

XXI. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU I ZAWARCIA 
UMOWY

1.  Zamawiający  podpisze  umowę  z  wykonawcą,  który  przedłoży  najkorzystniejszą 
ofertę z punktu widzenia przyjętych w dokumentacji kryteriów.
2.  Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi  (za 
pośrednictwem reprezentującego go Brokera) Wykonawców, którzy  złożyli oferty, o:
     -  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres 
Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano  oraz  uzasadnienie  jej  wyboru,  a  także  nazwy 
(firmy),  siedziby  i  adresy  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  wraz  ze  streszczenie 
oceny i  porównaniem złożonych ofert  zawierającym punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
    - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne.

XXII.  ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY 
RAMOWEJ

XXIII. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PRZEPROWADZANIA 
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

XXIV. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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XXV.  ZAMAWIAJĄCY  DOPUSZCZA  MOŻLIWOŚĆ  DOKONANIA 
ZMIANY  POSTANOWIEŃ  ZAWARTEJ  UMOWY  W 
STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE KTÓREJ 
DOKONANO WYBORU WYKONAWCY

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonania,  na  wniosek  Zamawiającego,  zmian  w 
przedmiocie  ubezpieczenia  w  polisach  wystawianych  na  kolejne  okresy  rozliczeniowe 
określone w SIWZ. Dopuszczane zmiany dotyczą aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, 
sum  ubezpieczenia  oraz  zakresu  działalności  Zamawiającego  przekazanych  przez 
Zamawiającego przed upływem każdego okresu rozliczeniowego.

XXVI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY ZAWARTE SĄ W 
         PROJEKCIE UMOWY, BĘDĄCYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 2.

XXVII. ZAŁĄCZNIKI

Integralną część specyfikacji warunków zamówienia stanowią niżej wymienione Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 
2. Załącznik Nr 2 - Umowa Generalna 
3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych.
4. Załącznik Nr 4 - Informacja na temat szkodowości z ostatnich 5 lat.

Z wyrazami szacunku,

Jacek Kopacz
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                       Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO 
UBEZPIECZENIA

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. S. ŻEROMSKIEGO SPZOZ 
W KRAKOWIE 

1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):

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

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

2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 

miesięcy: ............................................................................................................................

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

Lp. Nazwa  ryzyka Suma 
ubezpieczenia

Udział własny/ 
franszyza 

integralna/
franszyza 

redukcyjna

Wysokość 
składki na 

okres
12 m-cy

1

Obowiązkowe 
ubezpieczenie OC 
świadczeniodawcy 
udzielającego świadczeń 
opieki zdrowotnej

s.g. : 275 000/46 
500 euro 
w agregacie 
rocznym

-

2
Dobrowolne ubezpieczenie 
OC zakładu opieki 
zdrowotnej

s.g. : 750 000/
750 000 zł
w agregacie 
rocznym

u.wł.:
fr.int.:
fr. red.:

3

Od ognia i innych żywiołów:
budynki i budowle 34 967 377 zł

u.wł.:
fr.int.:
fr. red.:

ruchomości 23 504 136,69 zł

rozszerzenie zakresu – dot. 
sprzętu medycznego 1 000 000 zł

4 Szyb od stłuczenia 5 000 zł
u.wł.:
fr.int.:
fr. red.:

5
Od kradzieży z włamaniem 
i rabunku (z ryzykiem 
dewastacji)

400 000/
210 000 zł + 
koszty zab. 
10 000 zł

u.wł.:
fr.int.:
fr. red.:

6 Klauzule dodatkowe - -

RAZEM - -
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Udziały własne i franszyzy powinny zostać podane kwotowo, procentowo lub kwotowo - 
procentowo, w przypadku braku takiego zapisu w kolumnie „Udział własny franszyza int. , 
red.”.  zakłada  się  zniesienie  tychże  w poszczególnych  rodzajach  ubezpieczeń,  mimo 
odmiennych postanowień w OWU.

Oświadczam, iż w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów  zastosowano stawkę (w 
%): ……………………………

KLAUZULE DODATKOWE

Nazwa klauzuli Przyjęta (tak/nie)

1. Ryzyko przepięć – OBLIGATORYJNA

2. Klauzula reprezentantów – OBLIGATORYJNA
3. Klauzula automatycznego pokrycia – 

OBLIGATORYJNA
4. Klauzula stempla bankowego – 

OBLIGATORYJNA
5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji (dotyczy, 

jeśli OWU stanowi inaczej) OBLIGATORYJNA
6. Klauzula Leeway’a - OBLIGATORYJNA

7. Klauzula podatku VAT – OBLIGATORYJNA

8. Klauzula remontowa – OBLIGATORYJNA

9. Klauzula dewastacji - OBLIGATORYJNA

10. Klauzula przekształceniowa - OBLIGATORYJNA

11. Klauzula terroryzmu (5 pkt.)

12. Klauzula ewakuacji (5 pkt.)

13. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia (5 pkt.)

14. Klauzula prolongaty (10 pkt.)

15. Klauzula płatności rat (5 pkt.)

16. Klauzula zniesienia zasady proporcji (20 pkt.)

17. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych (5 pkt.)
18. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (10 

pkt.)
19. Klauzula uderzenia pojazdu własnego (5 pkt.)

20. Klauzula przewłaszczenia mienia (10 pkt.)

21. Klauzula przeniesienia mienia (5 pkt.)
22. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych 

(10 pkt.)
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23. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
(10 pkt.)

24. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania (5 pkt.)

25. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (20 pkt.)

26. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie (5 pkt.)

27. Klauzula składowania (5 pkt.)

28. Klauzula przetężenia (10 pkt.)

29. Klauzula jurysdykcji (5 pkt.)

30. Klauzula katastrofy budowlanej (10 pkt.)
31. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące (20 

pkt.)
RAZEM -

3. Składka za ubezpieczenie zostanie rozłożona na 4 raty .

4. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  warunkami  przetargu,  uzyskał   wszystkie 
informacje  niezbędne  do  oszacowania  ryzyka,  przygotowania  oferty   i  właściwego 
wykonania zamówienia oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych 
Warunków  Zamówienia.  Wykonawca  oświadcza  również,  że  zapoznał  się  z  zapisami 
Umowy Generalnej i w pełni akceptuje jej treść.

5. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  związany  niniejszą  ofertą  przez  okres  30  dni  od 
złożenia.

......................................... , ............................                            ...................................................
        Miejscowość                       Data                                            Podpis i pieczęć Wykonawcy

  Załącznik nr 2
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UMOWA 

Zawarta w dniu ..................... r.  w Krakowie
pomiędzy :
Szpitalem Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
Adres siedziby (dyrekcji): os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków 
NIP: 678-26-80-028      
REGON: 000630161

reprezentowanym przez:
1. Dyrektora Szpitala – Andrzeja Ślęzaka
zwanym dalej Ubezpieczającym

a
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
z siedzibą w ..................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………….
zwanym dalej Ubezpieczycielem.

przy udziale brokera ubezpieczeniowego:
Supra Brokers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  przy Fabrycznej 10, 53-609 Wrocław

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
Ustaw Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą oraz w 
wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  w  trybie  przetargu  ograniczonego  o  udzielenie 
zamówienia publicznego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego 
im.  S.  Żeromskiego SPZOZ w Krakowie na okres od 01.11.2009 r.  do 31.10.2010 r.  ,  o 
następującej treści:

§ 1

1. Na  podstawie  niniejszej  umowy  Ubezpieczyciel  udziela  Ubezpieczonemu  ochrony 
ubezpieczeniowej w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ .

2. Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy Generalnej 
są:

a. Obowiązkowe  ubezpieczenie  OC  świadczeniodawcy  udzielającego  świadczeń  opieki 
zdrowotnej

b. Dobrowolne ubezpieczenie OC zakładu opieki zdrowotnej
c. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
d. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
e. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

3. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów 
ubezpieczeń sporządzone zostaną odpowiednie aneksy określające szczegółowo przedmiot, 
zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wszelkie ubezpieczenia uzupełniające 
kalkulowane będą na bazie stawek określonych w Formularzu Ofertowym.

§ 2
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1. Umowa Generalna dotycząca ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 zawarta zostaje 
na okres 12  miesięcy, od dnia 01.11.2009 r. do dnia 31.10.2010 r. 

2. Na okres ubezpieczenia Ubezpieczyciel wystawi polisy ubezpieczeniowe potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. W trakcie  trwania umowy Ubezpieczyciel  nie może podnosić składek wynikających z 
aktualizacji taryf oraz zmieniać warunków ubezpieczenia.

                                                              § 3

1. Zakres  ubezpieczeń  zawartych  na  podstawie  Umowy  Generalnej  określony  jest 
szczegółowo  w  SIWZ  wraz  z  załącznikami.  Do  poszczególnych  rodzajów  ubezpieczeń 
będą  miały  zastosowanie  postanowienia  SIWZ,  niniejszej  Umowy  Generalnej  oraz 
właściwych ogólnych warunków ubezpieczeń.

2. Wszelkie  warunki  określone  w  SIWZ  i  niniejszej  Umowie  Generalnej  mają 
pierwszeństwo     przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. 
Ustala się, że w    razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z 
ww.  postanowień  –      strony  przyjmą  do  stosowania  takie  rozwiązanie,  które  będzie 
korzystniejsze dla     Ubezpieczonego.

§ 4

1. Składka  za  udzielaną  ochronę  ubezpieczeniową  wynikającą  z  Umowy  Generalnej, 
ustalona  w  wyniku  postępowania  przetargowego  w  wysokości   ………………  ,  zostaje 
podzielona na 4 raty.

2. Składki płacone będą kwartalnie z terminem płatności pierwszej raty  przypadającym na 
21 dzień od daty rozpoczęcia udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej. 

§ 5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu  Cywilnego,  Ustaw ubezpieczeniowych  z  dnia  22.05.2003 r.  oraz  ustawy Prawo 
zamówień  publicznych,  a  także  dokumentacja  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego – znak sprawy SIWZ Nr  43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

§ 6

Spory wynikające z niniejszej  umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Ubezpieczającego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym dla każdej  ze 
stron.

……………………….                                                                               ……………………..
Ubezpieczyciel                                                                                              Ubezpieczający     

Załącznik Nr 3
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.................................................................
Nazwa wykonawcy
.................................................................

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

Imię i nazwisko składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE

            Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że:
1. Posiadam  uprawnienia  niezbędne  do  wykonania  określonych  prac  lub  czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam  niezbędną  wiedzą  i  doświadczenie,  oraz  dysponuję  potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne 
zobowiązanie  innych  podmiotów  do udostępnienia  potencjału  technicznego  i  osób 
zdolnych do wykonania zamówienia.

3. Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................... , ............................                            ...................................................
        Miejscowość                       Data                                            Podpis i pieczęć Wykonawcy

Strona 31 z 31


	Wrocław, dnia 23.09.2009
	SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
	CPV: 66.51.00.00-8

	III. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW
	Nieruchomości - Budynki i budowle
	OCENA PRZECIWPOŻAROWA I ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE
	Szyby okienne i drzwiowe
	b. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM 
	I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI
	1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

	1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
	XVI. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
	XVII ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI         SKŁADANIA OFERT  WARIANTOWYCH
	XVIII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT  OBCYCH W JAKICH PROWADZONE BĘDĄ ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
	XXI. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU I ZAWARCIA UMOWY
	XXII.  ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ



	Z wyrazami szacunku,
	OŚWIADCZENIE

