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Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO 

 
1. Nazwa zakładu : Krakowskie Centrum Rehabilitacji 

2. Adres  siedziby : al. Modrzewiowa 22, 30 – 224 Kraków 

3. REGON 351194736     

4. Telefon: (12)4287304  Fax: (12) 2451218  

5. e-mail:office@kcr.pl   

6. Nr rejestru 12-00051  

7.  Data rejestracji:09.07.1996 r.  

8. Rok rozpoczęcia działalności:  1991   

9. Organ założycielski : Województwo Małopolskie  

10. Lokalizacja główna, siedziba: Al. Modrzewiowa 22,30-224 Kraków,  

11. Rodzaje wykonywanych usług: 

 

 Tak/ Nie 

Lecznictwo szpitalne TAK 

Lecznictwo otwarte TAK 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy NIE 

Izba Przyjęć  TAK – przyjęcia planowe 

Pogotowie Ratunkowe (ratownictwo medyczne) NIE 

Zespoły wyjazdowe (ile ?) NIE 

Wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska POZ NIE 

Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna NIE 

Transport chorych (niezwiązany z ratownictwem) TAK 

Stacja krwiodawstwa NIE 

Stacja dializ (jeżeli usługi przekazano na zewnątrz 
proszę podać nazwę podmiotu) 

NIE 

Zakład rehabilitacji  TAK 

Fizykoterapia TAK 

Szkoła Rodzenia NIE 

Diagnostyka specjalistyczna TAK  (RTG, USG) 

Laboratorium (jakie) TAK 

 
12. Przychody za ostatni rok obrachunkowy ogółem: 20 617 396 zł 

13. Wartość kontraktu z NFZ: 

 

Ubiegły rok  19 052 223 zł 

Bieżący rok   18 486 063 zł 

 
14. Przychody ze świadczeń zdrowotnych realizowanych komercyjnie:  
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Ubiegły rok  107 325 

Bieżący rok   10 711 

Jakie to świadczenia: w bieżącym roku tylko badania analityczne 
wykonywane przez laboratorium 

 
15. Przychody  z działalności komercyjnej (działalność medyczna): 

 

Ubiegły rok  107 325 

Bieżący rok   10 711 

Jaka to działalność:  w ubiegłym roku dwie operacje alloplastyki w bieżącym 
roku tylko badania analityczne w laboratorium 

 
16. Przychody z działalności pozamedycznej: 

 

Ubiegły rok  277 720 

Bieżący rok   359 514 

Jaka to działalność:  wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntu 

17. Liczba pacjentów:    

Liczba pacjentów dwa lata temu:  

Lecznictwo otwarte 20999 

Lecznictwo zamknięte /bez ZOL/  1800 

ZOL - 

Liczba pacjentów w ostatnim roku 

Lecznictwo otwarte 19170 

Lecznictwo zamknięte /bez ZOL/  1734 

ZOL - 

18. Aktualna liczba zatrudnionych na umowę o pracę w ZOZ  (lekarze, personel medyczny i nie 

medyczny) na dzień 31.12.2010r.  wynosi    223   osób. 

19. Deklarowana Liczba łóżek do kontraktu z NFZ – 100. 

20. Ilość łóżek na OIOM:   3. 

21. Informacje dotyczące personelu: 

1- liczbę praktykujących lekarzy  pracujących na podstawie umowy o pracę:   30 
2 - liczbę praktykujących lekarzy  pracujących na podstawie innych umów:   4 
3 - liczbę lekarzy wykonujących zabiegi:  15 

 

Specjalizacja 
1 2 3 Specjalizacja 1 2 3 

Specjalizacja 
1 2 3 

Alergologia - - - Gastroenterologia - - - 
Okulistyka 

- - - 

Anestezjologia  4 2- - Geriatria - - - Onkologia - - - 
Angiologia - - - Hematologia - - - Ortopedia 15 - 1

5 
Chirurgia dziecięca - - - Kardiologia - - - Otolaryngologia - - - 
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Chirurgia ogólna - - - Kardiologia 
dziecięca 

- - - Położnictwo i 
ginekologia 

- - - 

Chirurgia 
onkologiczna 

- - - Medycyna 
paliatywna 

- - - Psychiatria - - - 

Chirurgia plastyczna - - - Medycyna pracy - - - Radioterapia 
onkologiczna 

- - - 

Chirurgia szczękowo-
twarzowa 

- - - Medycyna 
ratunkowa 

- - - Rehabilitacja 
medyczna 

11 - - 

Choroby płuc - - - Medycyna rodzinna - - - Reumatologia - - - 
Choroby wewnętrzne - -1 - Medycyna sądowa - - - Pediatria - - - 
Choroby zakaźne - - - Medycyna sportowa - - - Toksykologia 

kliniczna 
- - - 

Dermatologia i 
wenerologia 

- - - Mikrobiologia 
lekarska 

- - - Transfuzjologia 
kliniczna 

- - - 

Diabetologia - - - Nefrologia - - - Transplantologia 
kliniczna 

- - - 

Diagnostyka 
laboratoryjna 

- - - Neonatologia - - - Urologia - - - 

Endokrynologia - - - Neurochirurgia - - - Zdrowie publiczne - - - 
Epidemiologia - - - Neurologia - -1 - Inna (jaka) - - - 
Farmakologia 
kliniczna 

- - - Neurologia 
dziecięca 

- - -     

 

Dane aktualne: 

Proszę podać liczbę lekarzy ogólnie :        34 

z I stopniem specjalizacji : 0 

z II stopniem specjalizacji: 21 

bez specjalizacji 13 /w trakcie specjalizacji/ 

Dane z ostatniego roku kalendażowego:  

Liczba rezydentów: 14 

Liczba stażystów: 0 

Liczba praktykantów: 0 

Liczba wolontariuszy: 0 

 

 

22. Inny personel medyczny: 

Pielęgniarka    71 
Salowa    19 
Masażysta   6 
Mgr fizjoterapii / rehabilitacji 34 
Psycholog   1 
Logopeda   1 
Analityk medyczny  3 
Farmaceuta   2 
Technik farmaceutyczny 1 
Technik analityki medycznej 2 
Technik elektroradiologii 2 
Technik fizjoterapii  9 
Instruktor terapii zajęciowej 2 
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23. Rodzaje wykonywanych usług: lecznictwo szpitalne, lecznictwo otwarte, konsultacje, 

badania i porady lekarskie, rehabilitacja lecznicza, świadczenia diagnostyczne, badania 

laboratoryjne, promocja zdrowia, opiniowanie o stanie zdrowia i inne zgodnie ze Statutem. 

24. Wykaz oddziałów szpitalnych: Oddział Chirurgii Urazowej Ortopedii i Rehabilitacji (45 

łóżek), Oddział Rehabilitacji (52 łóżka),    

25. Wykaz poradni: Urazowo-Ortopedyczna, Rehabilitacyjna Gabinety Rehabilitacyjne,  

26. Data rejestracji: 28.09.2001, 

27. Krakowskie Centrum Rehabilitacji zleca wykonywanie świadczeń 

medycznych/diagnostycznych innym zakładom opieki zdrowotnej:  

� NZOZ Voxel – Rezonans Magnetyczny 

� Spectra Medical – Scanmed – Tomografia Komputerowa, Rezonans Magnetyczny  

� SPZOZ Proszowice -  Badania Diagnostyczne  

� Szpital Specjalistyczny im. J, Dietla – Diagnostyka Obrazowa, Diagnostyka 

Laboratoryjna, Badanie Kapilaroskopowe Wału Paznokciowego, Badanie 

Elektroencefalografii 

� Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II – Diagnostyka Prątka Gruźlicy, Badania 

Diagnostyczne 

� Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera – Badanie Elektromiografii 

� Szpital Uniwersytecki – Diagnostyka Laboratoryjna,  

� Szpital Uniwersytecki – Collegium Medium – Badanie Bakteriologiczne Płynów 

Stawowych, Badania Mikrobiologiczne  

28. Podwykonawcy wykonujących dla Szpitala usługi:  

� pralnia, - KRAKPOL Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 12, Kraków  

� żywienie, - CATERMED Sp. z  o.o., ul. K. Galla 25, Kraków 

� sterylizacja, - Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie 

� sprzątanie, - we własnym zakresie 

� ochrona, -  Spółdzielnia MUSI w Krakowie, ul. Celna 9, Kraków  

� utylizacja odpadów – Zakłady Sanitarne Sp. z o. o., ul. Śniadeckich 12, Kraków  

29. Wykaz jednostek, klinik: 

� Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji z Pododdziałem Chirurgii Jednego Dnia  

� Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji, 

� Pododdział Chirurgii Jednego Dnia  

� Blok Operacyjny 

� Dział Anestezjologii 

� Oddział Rehabilitacji z Pododdziałami Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej 

� Oddział Rehabilitacji 

� Pododdział Rehabilitacji Dziennej 

� Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej  

�  Zespół Poradni Specjalistycznych 

� Poradnia Rehabilitacyjna 

� Poradnia Urazowo – Ortopedyczna 

� Gabinety Rehabilitacyjne 

� Poradnia Leczenia Bólu 
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� Poradnia Neurologiczna  

� Poradnia Reumatologiczna  

� Poradnia Leczenia osteoporozy 

� Dział Fizjoterapii 

� Pracownie Diagnostyczne 

� Laboratorium Analityczne 

� Pracownia Diagnostyki Obrazowej 

� Apteka  

30. W Szpitalu nie wykonuje się zabiegów chirurgii plastycznej, estetycznej oraz nie 

przeprowadza się eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji, oraz chirurgii 

jednego dnia. 

31. Szpital posiada aptekę szpitalną działającą na potrzeby własne, nie posiada działu farmacji 

szpitalnej.  

32. Posiłki dla pacjentów przygotowywane są przez podmiot zewnętrzny tj. Catermed Sp. z 

o.o.;  

33. W budynkach nr 1,2,7,16 udostępnione są automaty samoobsługowe z napojami (kawa, 

herbata, soki itp.) 

34. Szpital posiada procedurę przechowywania rzeczy wartościowych pozostawionych przez 

pacjentów na przechowanie w depozycie. Szpital nie odpowiada za rzeczy wartościowe i 

pieniądze zatrzymane przez pacjenta. 

35. Środki Transportu: Szpital posiada własne dwa środki transportu do przewozu 

pacjentów. Jedna jednostka do przewozu pacjentów w pozycji leżącej oraz jedna jednostkia 

do transportu pacjentów w pozycji siedzącej. FIAT KR 856 CP, Opel KR 2481 V. 

36. Utrzymaniem stanu technicznego maszyn oraz aparatury medycznej zajmują się: 

Pracownicy obsługi technicznej oraz podmiot zewnętrzny tj. Elmed Sp. z o.o. w Krakowie. 

37. Szpital posiada zasilanie awaryjne w energię elektryczną na wypadek przerw w dostawie. 

Zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego  P 250 E z automatycznym sterowaniem 

pracą agregatu.  

38. Zasilanie w energię cieplną: kotłownia własna -2 kotły wodne. Jeden z nich stanowi zawsze 

awaryjne źródło zasilania.   

39. Szpital posiada procedury, instrukcje, standardy związane z zapobieganiem zakażeniom 

szpitalnym tj: Profilaktyka zakażeń szpitalnych; Instrukcja monitorowania zakażeń, 

definicja zakażenia szpitalnego; Instrukcja mycia i dezynfekcji rąk; Instrukcja 

chirurgicznego  mycia i dezynfekcji rąk; Instrukcja izolacji ochronnej pacjenta; Instrukcja 

izolacji pacjenta z rozpoznanym zakażeniem (alert patogenem); Instrukcja dochodzenia 

epidemiologicznego - formularz; Instrukcja pobierania materiału do badań 

mikrobiologicznych; Procedura profilaktyki zakażenia miejsca operowanego; Instrukcja 

zapobiegania zakażenia układu moczowego; Instrukcja cewnikowania pęcherza 

moczowego; Instrukcje profilaktyki zakażeń związanych z kaniulacją naczyń: wkłucie 

obwodowe, wkłucie centralne – karta; Instrukcja profilaktyki szpitalnego zapalenia płuc; 

Instrukcja toalety drzewa oskrzelowego; Postępowanie ze sprzętem medycznym; 

Instrukcja ogólnych zasad dezynfekcji; Instrukcja dezynfekcji sprzętu medycznego: 
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poradni lub izby przyjęć, oddziału szpitalnego; Instrukcja dekontaminacji powierzchnie 

skażonej materiałem biologicznym; Instrukcja dezynfekcji narzędzi chirurgicznych; 

Instrukcja obiegu narzędzi opatrunkowych na oddziałach; Instrukcja segregacji odpadów; 

Instrukcja postępowania z brudną bielizną; Instrukcja postępowania z lampą 

bakteriobójczą; Postępowanie ze sprzętem w laboratorium; Instrukcja dezynfekcji w 

wyposażenia; Instrukcja dezynfekcji szkła laboratoryjnego; Instrukcja ochrony personelu 

przed zakażeniem; Sterylizacja sprzętu medycznego; Standardy kontroli procesu 

sterylizacji; Instrukcja pakowania narzędzi; Instrukcja przygotowania bielizny operacyjnej; 

Instrukcja postępowania z materiałem sterylnym; Ochrona personelu medycznego; 

Instrukcja ochrony personelu przed zakażeniem; Instrukcja postępowania po ekspozycji na 

materiał skażony; Indywidualna Karta Ekspozycji Zawodowej; Instrukcja postępowania w 

przypadku ekspozycji na materiał HIV (+) – wzór skierowania.  

40. Posiadane akredytacje,  certyfikaty  ISO:   

� Certyfikat ISO 9001:2008 (2009 – 2012) 

� Certyfikat Akredytacyjny ( 2009 – 2012) 

� Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (2010 – 2013) 

� Certyfikat „Szpital bez bólu”  (2009 – 2012)  

41. Ankieta oceny ryzyka zakażeń szpitalnych 

 

  TAK NIE 
1 W ZOZ działa Zespół d/s.  Zakażeń Szpitalnych X  

W ZOZ rejestrowane są zakażenia szpitalne 
wszystkie x  

2 
 

wybiórczo   
Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych 

krwiopochodnych 
(wzw B, wzw C, hiv) 

 x 

gronkowca 3  

3 
 

innych 32  
ZOZ zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne 

wszystkie x  
4 

 
krwiopochodne  X 

5 ZOZ posiada centralną sterylizatornię x  
6 W ZOZ używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze  x 
7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji x  

Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: 
wskaźniki fizyczne  x 
wydruk komputerowy X  
testy Bowie-Dicka X  
testy paskowe X  
testy zintegrowane X  

8 
 

testy biologiczne X  
9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowana do sterylizacji  X 

Inne opakowania używane do sterylizacji   
puszki kontenerowe X  
rękawy papierowo – foliowe X  

10 
 

inne   
Do mycia rąk używane jest mydło w: 

dozownikach X  
11 

 
kostkach   

12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach X  
13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom 
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szkolenie tylko przy 
przyjęciu do pracy 

X   

systematycznie x  
 

mycia i dezynfekcji rąk  X  

w czasie pobierania krwi X  

przy wykonywaniu iniekcji X  
podczas dezynfekcji X  
podczas sterylizacji X  
ze sprzętem endoskopowym Nie 

dotyczy 
 

z zużytym sprzętem 
jednorazowym 

X  

14 
 

ze skażonym mat. 
biologicznym 

x  

15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane X  
16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie x  

ZOZ posiada myjnię do endoskopów 
półautomatyczną   
automatyczną   

17 
 

sterylizator x  
18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce 

typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) 
x  

 

 

42. Szpital posiada certyfikat systemu zarządzania jakością wg PN – EN ISO 9001:2000 

wydany 09.01.2009 r. i ważny do dnia 08.01.2012. Szpital posiada certyfikat dot. 

„wsparcia procesów akredytacji w zakładach opieki zdrowotnej” – ważny do roku 2012. 

43. Informacje dotyczące ochrony p.poż: odległość od jednostki Państwowej Straży Pożarnej – 

2 km, czas dojazdu 5-7 minut; stałe urządzenia gaśnicze-tryskaczowe (Budynek nr – 1), 

Instalacje sygnalizacyjno alarmowe w miejscu; Urządzenia gaśnicze ręczne; Urządzenia do 

usuwania dymów.  

44. Liczba i rodzaj użytkowanych budynków, pomieszczeń, oraz ich stan techniczny: 

Lp.  Nr budynku Wykorzystanie budynku  Termin ostatniego remontu   

1. Budynek nr 1 
Oddział Rehabilitacji z podziałem na rehabilitację 

dzienna i rehabilitację neurologiczną 

Sierpień 2009 – przebudowa dachu 
Grudzień2009 – pomalowanie pomieszczeń na 

I piętrze budynku, remont 
tarasu 

Wrzesień 2010 – remont tarasów, remont 
pomieszczeń na poddaszu  

2. Budynek nr 2 Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji  

 Sierpień 2009 – przebudowa dachu  
Sierpień 2010 – remont instalacji centralnego 

ogrzewania 
Styczeń 2011 – remont Działu Anestezjologii  

3. Budynek nr 3  Obsługa, magazyn medyczny  -------------------- 

4. Budynek nr 4 Administracja -------------------- 

5. Budynek nr 6 Pogorzelisko  -------------------- 

6. Budynek nr 5 Obiekt wolnostojący - inwestycja  -------------------- 

7. Budynek nr 7  Poradnia Rehabilitacji 
Październik 2009 – remont pomieszczeń 
parteru i wykonanie izolacji pionowej murów 
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Lp.  Nr budynku Wykorzystanie budynku  Termin ostatniego remontu   

8. Kotłownia  Kotłownia  

9. Budynek nr 8 Obiekt wolnostojący -------------------- 

10. Budynek nr 9 Obiekt wolnostojący -------------------- 

11. Budynek nr 10 Archiwum zakładowe Grudzień 2009 – przebudowa budynku  

12. Budynek nr 11 Pomieszczenia magazynowe -------------------- 

13. Budynek nr 12 Obiekt wolnostojący  -------------------- 

14. Budynek nr 13 Garaże, magazyn, agregatorownia  -------------------- 

15. Budynek nr 14  Obiekt wolnostojący  -------------------- 

16. Budynek nr 15 Apteka, Laboratorium  -------------------- 

17. Budynek nr 16 Poradnia Urazowo-Ortopedyczna  -------------------- 

18. Budynek 18 Gazy medyczne  -------------------- 

19. Budynek Emaus  Warsztaty Terapii Zajęciowej Wrzesień 2010 – remont pomieszczeń piwnic  

20. Budynek nr 25 Portiernia, Dział Obrony Cywilnej  Styczeń 2011- remont pomieszczeń  

21. Zbironik OTTO Zbiornik na paliwo  -------------------- 

22. Stacja TRAFO Stacja transformatorowa  -------------------- 

 

45. Informacje o pracach modernizacyjnych oraz dosprzętowieniu ZOZ które są lub będą 

prowadzone w okresie ubezpieczenia. 

� Budowa zbiornika retencyjnego na istniejącej sieci wodociągowej dla potrzeb awaryjnego 
zasilania w wodę 

� Termomodernizacja budynku nr 2 

� Rozbudowa i adaptacja budynku nr 3 i 5 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji dla potrzeb 

rehabilitacji  dziennej wraz z zapleczem medyczno – socjalnym 

� Wyburzenie budynków nr 8 i 9 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 

� Adaptacja pomieszczeń kuchni na sale chorych dla pacjentów Pododdziału Chirurgii 

Jednego Dnia 

 

46. DODATKOWY KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA 

 
1. Budynek zgłoszony do ubezpieczenia wykonany NIE jest wykonany z płyt warstwowych z 

palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową:  
 
 

2. Na terenie Szpitala  – w miejscu ubezpieczenia począwszy od 1997 roku nie miała miejsca 
żadna szkoda powodziowa w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia. Szkoda 
powodziowa miała miejsce w lokalizacji na ul Emaus, która w roku obecnym nie jest 
zgłoszona do ubezpieczenia. Szkoda powodziowa, która miała miejsce w roku 2010 
polegała na zalania piwnic, wskutek podniesienia się wód w okolicznym cieku wodnym.   

 
 
 

3. Do ubezpieczenia  NIE jest zgłoszony magazyn wysokiego składowania  
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4. Dodatkowe pytania dotyczące ryzyka powodzi: 

 
 

Czy lokalizacja jest na terenach zalewowych ( na podstawie: kod pocztowy, oświadczenie 
Klienta, mapa terenów zalewowych  - lokalizacja przy ul. Modrzewiowej zgłoszonej do 
ubezpieczenia nie znajduje się na terenach zalewowych. 

 Czy 1997 roku lokalizacja była objęta powodzią- NIE 

Czy w 2010 roku lokalizacja była objęta powodzią.- TAK przy ul Emaus z zastrzeżeniem że 
w roku obecnym lokalizacja ta nie będzie objęta ochroną ubezpieczeniową 

Czy w najbliższej odległości do 2 km znajduje się rzeka, potok,.- NIE 

Czy podczas powodzi w 2010 roku w najbliższym otoczeniu lokalizacji – do 2 km - 
nastąpiło, przerwanie wałów, przelanie wałów, rozszczelnienie wałów,  podtopienia.- NIE 

Czy na terenie lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia w 2010 r nastąpiło cofnięcie wód ze 
studzienek wod kan. - NIE 

5. Zabezpieczenia p.Poż: 
Inwentaryzacja 

gaśnic w budynkach KCR 
 

Gaśnica 
 

Lp. Budynek 
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hy
dr

an
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 Budynek Nr 1     12 4   3 

 Budynek Nr 2    2  9   6 

 Budynek Nr 3 
Zaplecze socjalne 

     2    

 Budynek Nr 4 
Dyrekcja 

    1 1       

 Budynek Nr 7 
Gabinety rehabilitacyjne 

     3 1  1 

 Budynek Nr 10 
Archiwum zakładowe 

    2   1  

 Budynek Nr 13 
Magazyn 

rozdzielnia 

  2 3  2    

 Rozdzielnia Tlenu med.          1   1    

 Kotłownia   1       

 Warsztaty    1 1     
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 Budynek nr 15 
Laboratorium 

Apteka 

  2   2    

 Budynek Nr 16     2  
 

   

 Budynek Nr 25 
Portiernia 

  1       

 WTZ  
Ul. emaus 

  1   1    

 
OGÓŁEM 

  8 6 18 25 1 1 10 

 
 

6. Zabezpieczenia p. kradzieżowe 
    - alarmy 
    - ogrodzenie terenu 

- oświetlenie terenu 
    - ochrona  całodobowa  

- monitoring 
 

47. Informacje dotyczące szkodowości Szpitala: 

  

 

Rok wpisu Grupa ubezpieczeniowa Liczba szkód Suma 
odszkodowa ń Odmowy  

2006 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia 1,00 40 000,00   
2007 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia     1,00 
2009 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia     1,00 
2010 OC lekarzy, farmac., pers.służ.zdrowia 1,00 350 858,00   
     
     

2009 
Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń 
losowych 1,00 2 992,00  

2010 
Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń 
losowych 2,00 24 810,00  

 
Szkoda wypłacona w roku 2010 miała miejsce w latach kiedy w KCR były pełnione ostre dyżury. 
Obecnie sytuacja się w tym zakresie zmieniła, Szpital realizuje tylko świadczenia planowe, nie ma 
SOR.. 
 
Ubezpieczenia komunikacyjne: rok 2008 – brak szkód z ryzyka OC, AC, NNW, 
Rok 2009: OC – 1 szkoda na 2 289,00, AC- 1 szkoda  na 734,00 zł, NNw- rak szkód; 
Rok 2010: brak szkód z ryzyka OC, AC, NNW 
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA  
 

Zadanie 1 – ubezpieczenie majątku Szpitala 

A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ  

1. Okres ubezpieczenia 

Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy i trwa od 01.05.2011 r. do 30.04.2012 r.  

2. Płatność składki 

Składka zostanie opłacona w postaci 4 równych rat płatnych kwartał, wg harmonogramu 
ustalonego w umowie ubezpieczenia. 

 

B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK  

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY  

1. Przedmiot ubezpieczenia 

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk będą objęte 
wszystkie środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji  
i technicznego/faktycznego zużycia) należące do lub użytkowane przez Szpital (w tym również 
sprzęt elektroniczny), środki obrotowe, wartości pieniężne w kasie. 

Ubezpieczenie obejmuje także stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego 
szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, lokali oraz innych 
pomieszczeń użytkowych wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem. 

2. Zakres ubezpieczenia 

2.1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu 
powstałe w okresie i miejscu ubezpieczenia w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń 
losowych wyraźnie nie wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 
Ochrona obejmie szkody wyrządzone przez: szkody w lampach elektronowych i rtg z 
wyłączeniem szkód eksploatacyjnych, kradzież z włamaniem i rabunek; pożar - również 
bez widocznego płomienia, eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie 
uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego, wodę bieżącą, powódź, zalanie, 
podniesienie się poziomu wody, opady deszczowe, mróz, płyny innego rodzaju, wichurę 
(17,5 m/s), grad, lawinę, spadnięcie skał, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie (w 
tym pojazdu należącego do Zamawiającego), huk ponaddźwiękowy, zanieczyszczenie 
lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową 
ubezpieczenia. 
Koszty ewakuacji związanej z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub 
mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie (limit 
odpowiedzialności 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia) w sytuacji, gdy 
ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży 
Miejskiej oraz odbywała się w obecności powyższych służb. 
Oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 
Wyłączenia odpowiedzialności nie mogą dotyczyć wyżej wymienionych ryzyk. 

2.2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe 
wskutek: 

a) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi umową 
ubezpieczenia, 

3. System i sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

3.1. Przedmiot ubezpieczenia 

Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia  

w zł 

1. Grupa 1 14 151 338,14 

2. Grupa 2  1 093 057,65 

3. Grupa 3  523 727,23 

4. Grupa 4  222 405,01 

5. Grupa 5 41 620,31 

6. Grupa 6 127 819,67 
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System ubezpieczenia 

a) środki trwałe – wartość księgowa brutto, sumy stałe, 

b) środki obrotowe – najwyższa wartość przewidywana w okresie ubezpieczenia 
odpowiadająca kosztom nabycia lub wytworzenia, limit odpowiedzialności. 

c) wartości pieniężne w kasie – wartość nominalna, na pierwsze ryzyko, 

d) Środki niskocenne- na pierwsze ryzyko 

 

3.2. Limity odpowiedzialności 

Lp. Ryzyko 
Limit  

odpowiedzialności w zł 

1. Środki trwałe od kradzieży z włamaniem i rabunku  200 000,00 

2. Środki obrotowe od kradzieży z włamaniem i rabunku 100 000,00 

3. Wartości pieniężne w kasie oraz w transporcie  od kradzieży 
z włamaniem i rabunku 

        60 000,00 

4. Dewastacja/wandalizmu z podlimitem 10.000,00 zł  
30 000,00 

 

5. Dodatkowe koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń 10 000,00  

 

4. Franszyza redukcyjna i integralna  

Franszyza redukcyjna/udział własny: 1000 zł 

5. Klauzule dodatkowe: 

Do umowy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe: 

a) Klauzula EIB 01 B (reprezentantów), 

b) Klauzula przepięciowa z limitem 150.000,00 zł,  

c) Klauzula szkód mechanicznych z limitem 100.000,00 zł, 

d) Klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości, 

e) Klauzula rozliczenia składek, 

f) Klauzula warunków i taryf, 

g) Klauzula prolongaty, 

h) Klauzula EIB 45 (ratalna), 

i) Klauzula EIB 61A (zgłaszania szkód), 

j) Klauzula EIB 63 (zabezpieczeń przeciwpożarowych), 

k) Klauzula EIB 64 B (zabezpieczeń przeciwkradzieżowych), 

l) Klauzula EIB 73 B (zasady proporcji).  

Treść klauzul znajduje się w pkt III załącznika nr 1 do SIWZ. 

 

 

 

7. Grupa 7 0,00 

8. Grupa 8 5 391 040,40 

 Razem Środki trwałe 21 551 008,41 

9. Środki obrotowe 200 000,00 

10. Wartości pieniężne w kasie 25 000,00 

11. Środki niskocenne 100 000,00 

 Łącznie 21 876 008,41 
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C. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (EE) 

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY  

1. Przedmiot ubezpieczenia 

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk 
będzie objęty wybrany sprzęt elektroniczny oraz sprzęt medyczny (bez względu na wiek, 
stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) należący do lub 
użytkowany przez Zamawiającego.  

2. Zakres ubezpieczenia 

Ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia. Ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez: 
zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, umyślne spowodowanie 
szkody, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie; 
kradzież z włamaniem i rabunek; pożar (również bez widocznego płomienia), eksplozje 
wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego; 
wodę bieżącą, powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody, wody gruntowe, opady 
deszczowe, korozję, parę wodną, mróz, burzę, wichurę, huragan, grad, lawinę, spadnięcie skał; 
błędy konstrukcyjne, materiałowe, produkcyjne, przepięcie, indukcję, pośrednie uderzenie 
pioruna; upadek; zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej 
prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia 
oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w lampach elektronowych  
i rentgenowskich. 

Sprzęt przenośny objęty jest ubezpieczeniem także poza miejscem ubezpieczenia na terenie 
RP. 

Wyłączenia odpowiedzialności nie mogą dotyczyć wyżej wymienionych ryzyk. 

3. Przedmiot i suma ubezpieczenia. 

Wymieniony sprzęt elektroniczny oraz sprzęt medyczny. Suma ubezpieczenia odpowiada 
wartości księgowej brutto. 
 

Aparat USG Toshiba TYP SS nr inw. 8-802/258 z dnia 07.12.2007 wartość: 149 800,00 PLN 

Aparat RTG z wyposażeniem nr inw. 8-802/277 z dnia 10.12.2008 tylko ramię c czyli RTG ZEN-
3090  z wyposażeniem wartość: 191 500,00 PLN  

Centrala monitorująca wraz z kardiomonitorami nr  inw. Od 8-802/346 do 8/802/356 o 
wartości 225 521,34 zł 

Suma ubezpieczenia stanowi wartości początkową elektronicznego sprzętu medycznego 
(księgową brutto) i wynosi : 566 821,34 PLN 

4. Franszyza redukcyjna i integralna  

Zamawiający dopuszcza przedstawienie propozycji ubezpieczenia z zastosowaniem wyłącznie 
franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % wartości szkody, nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż  
1 000,00 zł. 

5. Klauzule dodatkowe  

Do umowy ubezpieczenia sprzętu medycznego będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe:  

a) Klauzula EIB 41 (rozliczenia składek), 

b) Klauzula EIB 45 (ratalna), 

c) Klauzula EIB 61 A (zgłaszania szkód), 

d) Klauzula ograniczenia zasady proporcji. 

Treść klauzul znajduje się w pkt III załącznika nr 1 do SIWZ. 
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Zadanie 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  Szpitala 

 

 

D. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
ŚWIADCZENIODAWCY UDZIELAJĄCEGO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ  

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY  

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

Ubezpieczeniem OC 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 na warunkach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2007 r. w 
sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy 
udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 3 poz. 10). 

2. Suma gwarancyjna 

Równowartość w złotych kwoty 46 500 euro na jedno zdarzenie i 275 000 euro na wszystkie 
zdarzenia. 

 

E. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY  

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa 

Ubezpieczonego za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z 
posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością przez SP ZOZ Krkaowksie Centrum 
Rehabilitacji. 

1.2. Udzielana w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w 
odniesieniu do szkód majątkowych (osobowych i rzeczowych) obejmuje straty, które 
poszkodowany poniósł (damnum emergens) oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby 
mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans). W odniesieniu do szkód na osobie ochroną 
objęty jest również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia. 

1.3. W ramach dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel 
odpowiada także za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
(świadczeń opieki zdrowotnej) wykonywanych na innej podstawie niż umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 
2007r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. nr 3 poz. 
10) oraz w związku udzielaniem zamówienia na świadczenia zdrowotne  zgodnie z art. 35 
ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 
408, z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 5 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) - odpowiedzialność podstawowa w 
pełnym zakresie. 

1.4. W ramach niniejszego ubezpieczenia rozszerza się ochronę ubezpieczeniową na sumę 
gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej z 
Ubezpieczycielem 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 (ubezpieczenie nadwyżkowe). 

1.5. Ubezpieczyciel odpowiada także za inne szkody nie związane z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych (świadczeń opieki zdrowotnej), za które odpowiedzialny będzie Ubezpieczony 

1.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem 
ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność. 

1.7. Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska. 

2. Ryzyka dodatkowe objęte ubezpieczeniem/podlimity odpowiedzialności 

Szpital wymaga, aby umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pokrywała także całość 
niżej wymienionych szkód: 
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a) wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej(w tym HIV i WZW) - dotyczy 
załącznika nr 1 do Ustawy zgodnie ze stanem faktycznym tj. załącznik do Ustawy z 05 
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 
2008 nr 234, poz. 1570) ; 

b) powstałe na skutek zatrucia drogą pokarmową oraz zakażeń (w tym gronkowiec), związane 
z żywieniem pacjentów w tym związane z zarażeniem salmonellą, czerwonką i innymi 
zakażeniami pokarmowymi; 

c) rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na 
przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z podlimitem 20 000,00 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia. Podlimit na jednego pacjenta wynosi 1.000,00 zł, 

d) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone pracownikom, powstałe w 
następstwie wypadków przy pracy, z podlimitem 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

e) rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się 
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty 
związane z usunięciem, oczyszczaniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń, z 
podlimitem 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

f) rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których 
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, 
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy z podlimitem 100 000,00 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia,  

g) rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z 
których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy z podlimitem 
50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  

h) będących wynikiem działania podwykonawców Szpitala, w tym osoby zatrudnione  
w oparciu o umowy inne niż umowa o pracę, z zachowanie prawa Ubezpieczyciela do 
regresu, z podlimitem 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

i) powstałych wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia środków i 
materiałów medycznych oraz środków farmakologicznych, z podlimitem 100 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
powstałe wskutek błędnego oznaczenia preparatów i substancji chemicznych, biologicznych 
lub radioaktywnych, 

j) powstałe / wyrządzone przez stażystów, rezydentów, wolontariuszy oraz praktykantów 
odbywających praktyki zawodowe,  

3. Suma gwarancyjna 

200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

4. Franszyzy, udział własny 

a) franszyza integralna 500 zł. 

b) udział własny wynosi 10% odszkodowania w każdej szkodzie rzeczowej. 

5. Klauzule dodatkowe 

Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej będą mieć 
zastosowanie klauzule dodatkowe:  

a) Klauzula EIB 45 (ratalna). 

Treść klauzul znajduje się w pkt III załącznika nr 1 do SIWZ. 
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ZADANIE 3- ubezpieczenia komunikacyjne Szpitala 

A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ  

1. Okres ubezpieczenia 

Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy dla każdego pojazdu. 

2. Płatność składki 
Składka zostanie opłacona jednorazowo w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy dla 
poszczególnego pojazdu. 

 

B. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW 
MECHANICZNYCH 

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY  
1. Przedmiot ubezpieczenia: 

1.1. Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie wyszczególnione pojazdy należące lub 
użytkowane przez Ubezpieczającego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

1.2. Załącznik zawiera stan aktualny na dzień wysyłania SIWZ. W przypadku zakupu/sprzedaży 
pojazdów nastąpi uaktualnienie wykazu. 

1.3. Każdy pojazd, który został zakupiony w czasie okresu ubezpieczenia automatycznie objęty 
będzie ochroną ubezpieczeniową, a zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia nastąpi 
najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. 

2. Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie OC zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dn. 22 maja 2003 o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dn. 16 lipca 2003r., nr 124, poz. 1152  z późn. 
zm.). 

3. Suma gwarancyjna: 

Suma gwarancyjna równa będzie minimalnej sumie gwarancyjnej określonej art. 36 ustawy z 
dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 16 lipca 2003 r., nr 
124, poz. 1152 z późn. zm.). 

 
C. UBEZPIECZENIE AUTO-CASCO 

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY  
1. Przedmiot ubezpieczenia: 

Ubezpieczeniem objęte zostaną wyszczególnione pojazdy wraz z wyposażeniem należące lub 
użytkowane przez Ubezpieczającego zgodnie Załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

Załącznik zawiera stan aktualny na dzień wysyłania SIWZ. W przypadku zakupu/sprzedaży 
pojazdów nastąpi uaktualnienie wykazu. 

1. Zakres ubezpieczenia: 

Pojazdy będą ubezpieczone w wariancie pełnym (AC+KR). 

2.1. Zakres ubezpieczenia: wariant pełny (AC+KR) obejmujący co najmniej wszelkie szkody 
polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów i 
wyposażenia powstałe w związku z ruchem i postojem w szczególności wskutek: 

a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, 
z osobami, zwierzętami lub przedmiotem pochodzącym z zewnątrz pojazdu, 

b) uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie i zwierzęta (np. dewastacja, 
włamanie), 

c) powodzi, zatopienia, uderzenie pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, 
huraganu, osuwania się ziemi, 

d) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz 
pojazdu, 

e) uszkodzenie wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą 
udzielenia pomocy medycznej,  

f) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, 

g) uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu 
krótkotrwałego użycia, 
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h) nierówności dróg – ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w układzie zawieszenia i 
układzie jezdnym pojazdu wskutek wjechania przez pojazd w nierówność na drodze, jeżeli 
szkoda powstała w wyniku nagłego zdarzenia, a nie jest konsekwencją długotrwałej jazdy 
po nierównościach, 

i) oraz inne zdarzenia zgodnie z OWU 

2. Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska. 

3. Warunki dodatkowe: 

a) Składka dla ubezpieczenia AC naliczana będzie proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia 
metodą „pro rata za dzień”, 

b) Zwrot składki dla AC proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia metodą 
„pro rata za dzień”, 

c) Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącenia kosztów 
manipulacyjnych, 

d) Ubezpieczyciel obejmie ochroną wszystkie pojazdy aktualnie należące do Ubezpieczającego 
lub pojazdy będące w jego używaniu na podstawie odpowiedniej umowy (leasing, 
wynajem) oraz zakupionych w trakcie trwania umowy, 

e) Każdy pojazd, który został zakupiony w czasie trwania okresu ubezpieczenia automatycznie 
objęty będzie ochroną ubezpieczeniową, a zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia nastąpi 
najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie nastąpi 
najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia rejestracji, ale pod warunkiem, ze pojazd nie opuścił 
salonu. 

f) Przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych 
(amortyzacji) z wyłączeniem ogumienia dla pojazdów w wieku do 12 lat. 

g) Nie stosuje się udziału własnego, franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu AC dla wszystkich 
szkód. 

h) Wypłata odszkodowań w kwocie odpowiadającej wysokości szkody wraz z podatkiem VAT 
(o ile nie ma możliwości jego odliczenia). 

i) Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia – wypłata odszkodowania nie powoduje 
zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 

j) Franszyza integralna: 500 zł. 

4. Suma ubezpieczenia: 

Suma ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów jest ustalona na podstawie wartości 
rynkowej pojazdu. Suma ubezpieczenia dla pojazdów sanitarnych uwzględnia wyposażenie 
specjalistyczne. 

Suma ubezpieczenia wyszczególnionych pojazdów wynosi:.104 760,00 zł 

5. Stawka i składka: 

Zamawiający wymaga ustalenia stawek dla poszczególnych rodzajów pojazdów. Stawki będą 
niezmienne przez czas trwania umowy. 

 
D. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY  

1. Przedmiot ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie NNW kierujących pojazdem i pasażerów obejmujące wszystkie miejsca w 
pojazdach załączonych w wykazie dla pojazdów zgodnie z Wykazem 3. 

2. Zakres ubezpieczenia obejmujący co najmniej: 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (śmierć na skutek wypadku, 
uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia) związane z ruchem tych pojazdów.  

Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska. 

3. Suma gwarancyjna: 

 10.000,00 zł dla każdej ubezpieczonej osoby/miejsce w pojeździe. 
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III. KLAUZULE DODATKOWE  

KLAUZULA EIB 01 B  
/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia,  
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
wyłącznie przez Ubezpieczającego. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie kierownika 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub organ zarządzający niepublicznym zakładem opieki 
zdrowotnej, tylko w zakresie czynności innych niż związane z osobistym udzielaniem świadczenia 
zdrowotnego. 
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się 
odpowiednio do Ubezpieczonego. 

KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia,  
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, w tym 
również wskutek wyładowania atmosferycznego. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej 
regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych 
polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek 
topikowych, bezpieczniki, wyłączniki). 
Limit odpowiedzialności 150.000 zł 
Limit nie dotyczy szkód, które zgodnie z OWU nie są limitowane. 

KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH 

 Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia,  
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz 
sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych: 
a) działaniem człowieka, 
b) wadami produkcyjnymi, 
c) przyczynami eksploatacyjnymi. 
Za szkody spowodowane: 
a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania 

nieumyślnego błędu osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 
b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub 

konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas 
wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne 
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. 
siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie 
urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych 

bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, 
ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne 
funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 

c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 

naprawczy, 
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 

obtłuczenia,    
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
i)  w postaci utraty zysku  
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Limit odpowiedzialności: 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 5% szkody nie mniej niż 500 PLN 

 
/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI/ 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia,  
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub 

wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji itp. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 
rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia składnika 
mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej 
utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.  
W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta 
ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za 
zgodą Ubezpieczyciela. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc 
ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte 
mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym 
prób i testów). 

2. W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu,  
np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika mienia, Ubezpieczyciel dokona 
rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości 
mienia.  

3. Roczny limit automatycznego pokrycia: 30% sumy ubezpieczenia. 
4. Zgłaszanie tych środków do ubezpieczenia będzie się odbywało w okresach półrocznych w 

terminie 30 dni w sposób następujący: 
� Pierwsze zgłoszenie na koniec półrocza danego okresu rozliczeniowego, 
� Drugie zgłoszenie na koniec roku danego okresu rozliczeniowego 

5. Składka za środki zgłaszane do ubezpieczenia będzie naliczana pro rata za dzień od daty 
przyjęcia środków do ewidencji ubezpieczającego, a jej rozliczenie następuje w przeciągu 14 
dni od zgłoszenia zgodnie z powyższymi terminami. Inwestycje których wartość przekracza 
przyjęty w klauzulach limit mogą być ubezpieczana na zasadach przyjętych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia.  

Klauzula EIB 41 /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania. 
KLAUZULA EIB 41  

/KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/ 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności  
z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą  
w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 

/KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/ 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) 
bądź limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy 
oraz stopy składek (stawki) nie mniej korzystne dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w umowie 
ubezpieczenia. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku 
uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. 
 

/KLAUZULA PROLONGATY/ 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że jeżeli Ubezpieczyciel 
ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej 
pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub 
jej pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do 
wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 
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W sytuacji opisanej powyżej, Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na 
piśmie dodatkowy, co najmniej 30 dniowy, termin do zapłaty składki lub jej pierwszej raty. W 
przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej pierwszej raty w wyżej wymienionym terminie, 
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 
 
W razie opłacania składki w ratach, jeżeli rata (poza pierwsza) nie została opłacona w ustalonym 
terminie, Ubezpieczyciel po upływie terminu płatności tej raty może wezwać Ubezpieczającego do 
jej zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez 
Ubezpieczającego spowoduje rozwiązanie umowy. W takim przypadku brak opłaty zaległej raty 
składki we wskazanym terminie spowoduje rozwiązanie umowy z upływem 7 dni od daty 
otrzymania tego wezwania przez Ubezpieczającego 
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/KLAUZULA RATALNA/ 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela 
roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany 
do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie  
z wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości 
nieopłaconych jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne będą zgodnie z 
harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia. 

KLAUZULA EIB 61 A 
/KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/ 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty powstania 
szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. 
Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia 
przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia 
pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu 
produkcyjnego lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa; Ubezpieczyciel nie może się powoływać na 
to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o 
szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. 
Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami przypada w sobotę lub w dzień 
ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym 
dniu. 

KLAUZULA EIB 63 
/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/ 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Ubezpieczonego za 
wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.  

KLAUZULA EIB 64 B 
/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczonego za 
wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Jednakże w razie 
szkody Ubezpieczyciel może zażądać zastosowania dodatkowych zabezpieczeń w lokalu, w którym 
nastąpiła szkoda, pod rygorem braku dalszego udzielania ochrony w stosunku do mienia 
przechowywanego w tym lokalu. Żądanie zastosowania dodatkowych zabezpieczeń nie może 
przenosić wymogów określonych w mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia OWU.  

KLAUZULA EIB 73 B 
/KLAUZULA ZASADY PROPORCJI/  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 
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Wyłącznie wtedy, gdy suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia według wartości 
księgowej brutto w odniesieniu do środków trwałych jest niższa od wartości przedmiotu 
ubezpieczenia wynikającej z faktycznych zapisów w księgach rachunkowych Ubezpieczającego na 
dzień szkody (niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania ulega zmniejszeniu w 
takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości 
na dzień szkody. 
 


