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INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ SIWZ STANOWIĄ JEJ ZAŁĄCZNIKI:

1 Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy;
2 Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia i formularz kalkulacyjny do oferty dla zadania Nr 1;
3 Załącznik nr 3  - Opis przedmiotu zamówienia i formularz kalkulacyjny do oferty dla zadania Nr  2;
4 Załącznik nr 4 - Formularz „Oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego o spełnianiu warunków z art. 22 usta-

wy Pzp;
5 Załącznik nr 5 - Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 

ustawy Pzp,
6 Załącznik nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (podstawa art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy);
7 Załącznik nr 7 - Wykaz mienia do ubezpieczenia
8 Załącznik nr 8 - Wykaz pojazdów do ubezpieczenia
9 Załącznik nr 9 - Wzór umowy dla zadania (pakietu) Nr 1;
10 Załącznik nr 10 - Wzór umowy dla zadania (pakietu) Nr 2;

SIWZ udostępniona jest  na stronie  internetowej  Zamawiającego od dnia  publikacji  ogłoszenia  o zamówieniu  
w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.   

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W celu uniknięcia pomyłek w składanych
ofertach prosimy o śledzenie na bieżąco zmian treści ogłoszenia.

UWAGA:  

Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty
oraz sprawdzenia i zweryfikowania materiałów przetargowych oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego
o ewentualnych błędach lub przeoczeniach. 

ROZDZIAŁ I    
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
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1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Chrobrego 31
58-300 Wałbrzych
PKD: 8690E ;  Regon:000291316 ;  NIP: 886-238-70-24

2. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 2003 r. Nr 124, poz. 1154 ze
zm.) Zamawiający będzie korzystać z pośrednictwa ubezpieczeniowego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem
brokera ubezpieczeniowego -  Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 148,
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101053. Broker ubezpieczeniowy, zgodnie z art. 4
pkt.  2  wyżej  cytowanej  ustawy,  wykonuje  czynności  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego,  polegające  na
wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia (opis przedmiotu zamówienia) oraz
czynności związanych z zawarciem i wykonywaniem umów ubezpieczenia.

OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ  .  

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycz-
nych jest przedstawiciel Brokera: Daria Pluta, e-mail: daria.pluta@ideabroker.eu ;

3. PODSTAWA PRAWNA 

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stąd też –
mając na uwadze regulację zawartą w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.  U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zm.),  zwanej dalej „ustawą” - nie ma obowiązku stosowania jej
przepisów w niniejszym postepowaniu. 
Niemniej jednak Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu będzie przestrzegał zasad określonych w ustawie,
będzie  posługiwał  się  pojęciami  tam zdefiniowanymi,  jak  również  będzie  posiłkował  się  przepisami  ustawy  i
przepisów wykonawczych w sytuacjach wyraźnie  wskazanych w specyfikacji .

4. GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 Wykonawcą może być osoba fizyczna (jeżeli posiada uprawnienia wymagane w przedmiocie zamówienia), osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamó-
wienia publicznego,

 Zamawiający  oczekuje,  że  Wykonawcy  zapoznają  się  dokładnie  z  treścią  niniejszej  SIWZ. Wykonawca po-
nosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji  i dokumentów, oraz przedłożenia
oferty nie w pełni odpowiadającej zbiorowi niniejszej Specyfikacji.

 Wszystkie załączniki stanowią integralna część SIWZ.

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ wraz z załącznikami stanowi doku-
ment, który obowiązuje Wykonawców i Zamawiającego podczas całego postępowania.

 Niniejsza  SIWZ  wraz z załącznikami (wersja elektroniczna) jest dostępna nieopłatnie na  stronie internetowej
Zamawiającego. Na wniosek Wykonawcy, na wskazany przez niego adres, Zamawiający przekaże pisemną wer-
sję SIWZ wraz z kompletem załączników. 

 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
oraz nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. OFERTY WARIANTOWE, CZĘŚCIOWE

1. Zamówienie podzielono na dwie części (zadania).
ZADANIE NR 1 - Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

     ZADANIE NR 2 - Ubezpieczenia komunikacyjne
2. Zamawiający dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych na poszczególne zadania, stanowiące po-

szczególne części przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poszczególnych zadań stanowią Załączniki Nr 2 i Nr 3 do

SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych i wariantowych. 
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2. PISEMNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie  pisma (oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz informacje,  w tym
ewentualne  zapytania  oraz  informacje  o  wniesieniu  odwołania  związane  z  postępowaniem,  Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

2. Adresami właściwymi dla prowadzenia korespondencji z Zamawiającym są:
1) dla  korespondencji  pisemnej:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Chrobrego 31
58-300 Wałbrzych

2) dla korespondencji faksowej: 71 377 30 01 (Centrum Brokerskie Neo);
3) dla korespondencji elektronicznej: daria.pluta@ideabroker.eu (Centrum Brokerskie Neo); 

3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych art. 67 ust.1 pkt 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolitych z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zastrzega sobie możliwość udzielenia
Wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego  
i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz dotyczących przedmiotu zamówienia, jeżeli
zaistnieje  taka  konieczność.  Zamówieniem  uzupełniającym  jest  w  szczególności:  doubezpieczenie  mienia  na
podstawie klauzul automatycznego pokrycia,  podniesienie sumy gwarancyjnej w dobrowolnym ubezpieczeniu OC,
odnowienie limitów w ryzykach ubezpieczonych  na pierwsze ryzyko w przypadku ich wyczerpania wskutek wypłaty
odszkodowania,  ubezpieczenie mienia osób trzecich, aktualizacji sum ubezpieczenia wynikających z przekroczenia
limitu określonego w klauzulach automatycznego pokrycia, (z których Zamawiający skorzysta w razie potrzeby ),
aktualizacji sum ubezpieczenia w  okresie ubezpieczenia oraz  w innych przypadkach przewidzianych w SIWZ.  

4. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

1. Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwy-
konawcy, jeżeli będzie realizował umowę przy udziale podwykonawców (art. 36 ust 4 Ustawy). 

2. Zamawiający żąda wskazania w ofercie część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy, a w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców na zasadach określo-
nych w art. 26. Ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 P.z.p., również wskazania nazw (firm) tych podwykonawców.

3. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zmieni podwykonawcę lub zrezygnuje z podwykonawcy, na
którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 P.z.p., Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż
proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ II    
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO REALIZACJI  

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia publicznego: usługi w zakresie ubezpieczenia.   

2. Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienie publiczne i złożenia oferty na: usługi 
w zakresie kompleksowego ubezpieczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzy-
chu

3. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na następujące zadania;
ZADANIE Nr 1 – zgodnie z poniższym zakresem:
Sekcja I: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
Sekcja II: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Sekcja III: Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej:
A –  Obowiązkowe  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  wykonującego działalność leczniczą
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 z 2011 r. poz. 1729)
B – Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpiecze-
niem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
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z  uwzględnieniem  odpowiedzialności  za  szkody  szczegółowo  opisane  w  Formularzu  Kalkulacyjnym  (Cenowym),
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 

Okres ubezpieczenia: od 05 grudnia 2015 r. do 04 grudnia 2016 r.

ZADANIE Nr 2 - Ubezpieczenia komunikacyjne

z  uwzględnieniem  odpowiedzialności  za  szkody  szczegółowo  opisane  w  Formularzu  Kalkulacyjnym  (Cenowym),
stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 

Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy (okres ubezpieczenia został określony w załączniku nr 8 do SIWZ)

UWAGA:
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia - obowiązujących na dzień składania
oferty.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w podziale na w/w zadania – określają Załączniki odpowiednio
dla każdego z Zadań, zaprezentowane w Formularzach Kalkulacyjnych - Cenowych do niniejszej SIWZ.

1)    Szczegółowy opis  przedmiotu  zamówienia  dla  Zadania  Nr  1  -  zawiera  Formularz  Kalkulacyjny  -
Cenowy,  stanowiący  Załącznik  2  do  SIWZ.  W  przedmiotowym  załączniku  Zamawiający  określił
wymagane minimalne warunki ubezpieczenia (obligatoryjne) oraz dodatkowe klauzule (obligatoryjne),
których treści Wykonawca w jakikolwiek sposób nie może zmienić, także poprzez wprowadzanie limitów
odpowiedzialności, franszyz,  wyłączeń, itd., bądź poprzez zaproponowanie rozwiązań alternatywnych
czy złożenie oferty nie spełniającej wszystkich wymaganych warunków (obligatoryjnych), określonych
przez Zamawiającego w SIWZ. 

2)    Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  dla  zadania  Nr  2  -  zawiera  Formularz  Kalkulacyjny
(Cenowy), stanowiący Załącznik Nr 3  do SIWZ.  W przedmiotowym załączniku Zamawiający określił
wymagane minimalne warunki ubezpieczenia (obligatoryjne).

Uwaga:  

 Wymagane minimalne warunki ubezpieczenia (obligatoryjne) oraz klauzule (obligatoryjne), mają zastosowanie tyl-
ko wtedy gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności ubezpieczyciela) wskazanej w ogólnych
warunkach ubezpieczenia. W sytuacji, gdy wskutek zastosowania zapisów doszłoby do zawężenia odpowiedzial-
ności ubezpieczyciela w relacji do OWU dla danego ubezpieczenia, to zastosowanie mają tylko te postanowienia,
które tej odpowiedzialności nie zawężają oraz te, które tę odpowiedzialność rozszerzają.

 W treści Klauzul „Zamawiający” jest zwany „Ubezpieczającym”, a „Wykonawca jest zwany „Ubezpieczy-
cielem”.  

5. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy,

o ile nie stoją w sprzeczności z SIWZ. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.

6. Dodatkowe wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.

W wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania przetargowego, zostanie zawarta umowa, zgodnie z działem XI
SIWZ „Istotne postanowienia umowy”. Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zamówienia. Załącznikiem do
umowy będzie polisa ubezpieczeniowa, określająca szczegółowe zagadnienia dotyczące poszczególnych rodzajów
ubezpieczeń, w tym opis przedmiotu, zakresu i sum ubezpieczenia, wysokość składki, treść klauzul wymaganych,
ogólne warunki ubezpieczenia, jako załącznik do tych polis. Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązany będzie do
wystawienia  polisy  ubezpieczeniowej,  potwierdzającej  ubezpieczenie  Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  i
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, która w swej treści nie może odbiegać od postanowień zawartej umowy między
Wykonawcą z Zamawiającym

7. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego.
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12. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 ustawy P.z.p.

2. TERMIN REALIZAJI ZAMÓWIENIA

1. Przez termin realizacji zamówienia rozumie się okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej  wynikający z  zawar-
tej umowy ubezpieczenia. Zamawiający wymaga by termin realizacji zamówienia stanowił okres jednego roku ka-
lendarzowego (dwanaście kolejno następujących po sobie miesięcy kalendarzowych).

2. Wymagany termin realizacji zamówienia dla:
ZADANIA 1 – 05.12.2015 – 04.12.2016
ZADANIA 2 – 12 miesięcy – zgodnie z okresem ubezpieczenia opisanym w załączniku nr 8 do SIWZ.

3. Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Zamawiającego oraz wszelkie pozostałe miejsca, w których zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją za-

mówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ III   
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

A. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają
warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (indywidulanie lub w ramach konsorcjum), którzy 
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnił warunek określony w punkcie A.1., jeśli wykaże on, że posiada
uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i przedłoży zezwolenie Ministra Finansów lub inny
dokument potwierdzający uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia,  tj.  prowadzą  działalność  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  22  maja  2003 r.  o
działalności ubezpieczeniowej  (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr 126, poz. 853 i Nr 127, poz.
858) oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawo
zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr  4  do SIWZ). 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, tym samym nie dokonuje jego opisu.

Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie;   
Zamawiający dokona weryfikacji ww. warunku na podstawie złożonego i dołączonego do oferty oświadczenia o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych  (wzór
oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ).

3. w zakresie dysponowania potencjałem technicznym 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, tym samym nie dokonuje jego opisu.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku  :  
Wykonawca spełni warunek, gdy złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr  4  do SIWZ). 

4.  w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, tym samym nie dokonuje jego opisu.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku  :  
Wykonawca spełni warunek, gdy złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr  4  do SIWZ.

5.  w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (indywidulanie lub w ramach konsorcjum), którzy 
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
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Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku  :  
Wykonawca spełni warunek określony w pkt.A.5., jeżeli wykaże on, że:
1) posiada na ostatni dzień bilansowy wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi na pozio-

mie co najmniej 100% (zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej);
2) posiada na ostatni dzień bilansowy wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, na

poziomie co najmniej 100% (zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczenio-
wej);

3) na dzień składania ofert Wykonawca nie znajduje się w trakcie realizacji planu  przywrócenia prawidłowych
stosunków finansowych lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub nie ma ustanowionego zarządu komi-
sarycznego (w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku Dz. U. 124 poz.
115;

4) złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Prawo zamówień
publicznych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr  4  do SIWZ).

Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami niniejszej SIWZ
oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane.  

B. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, iż nie zachodzą podstawy
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 i ust. 2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

C. Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach innych pod-
miotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, na zasadach określonych w art. 26
ust. 2b. Wykonawca w sytuacji gdy polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdol-
nych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych  innych podmiotów  niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

D.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez
osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki udziału o których mowa w pkt. A, mogą speł-
niać tylko niektórzy z tych Wykonawców,  tak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców
były spełnione łącznie.

1. Ocena spełniania   warunków udziału  w postępowaniu  dokonywana będzie  w formule SPEŁNIA -  NIE
SPEŁNIA, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdzia-
le VIII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wy-
konawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tych dokumentów.

E. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. A, skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniem złożonej przez niego oferty za odrzu-
coną, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

F. W przypadku przystąpienia do przetargu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zastrzega się, że Zama-
wiający nie stanie się członkiem TUW.

ROZDZIAŁ IV    
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dostarczyć: ofertę na wykonanie zamówienia przedstawioną
według wzoru dołączonego do SIWZ, Załącznik Nr 1 (Formularz Ofertowy).

A.
1.  W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22

ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania
został dokonany przez Zamawiającego, należy złożyć następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy – wzór oświadcze-
nia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ,

2) Zezwolenie Ministra Finansów lub inny dokument potwierdzający uprawnienie Wykonawcy do prowadzenia
działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (Dział II Załącznika do Ustawy),
tj. prowadzą działalność zgodnie ustawą o działalności ubezpieczeniowej,
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3) Oświadczenie o posiadaniu na ostatni dzień bilansowy, wskaźnika pokrycia marginesu wypłacalności środka-
mi własnymi na poziomie co najmniej 100% oraz posiadaniu na ostatni dzień bilansowy wskaźnika pokrycia
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, na poziomie co najmniej 100%,

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga załączenia do oferty
następujących dokumentów: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór  oświadczenia  stanowi  Załącznik   Nr 5 do
SIWZ;

2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-
darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku pod-
staw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, a w przypadku Wykonawcy mającego sie -
dzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu wystawionego w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skła-
dania ofert;

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za-
miast dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt2 składa dokument lub dokumenty określone przepisami
§ 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2013 r., poz. 231), tj.: dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania potwierdzające, że: 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;

4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce za-
mieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.3 zastępuje się je dokumentem zawierają-
cym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub go-
spodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym w terminie odpowiednim jak dla doku-
mentów, o których mowa powyżej.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do wła-
ściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma sie-
dzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożo-
nego dokumentu.

6. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dokumenty dotyczące przynależności do tej samej gru-
py kapitałowej - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówie-
nia Wykonawcy w okolicznościach  których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych:

a) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej
- Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej - wzór informacji o przynależ-
ności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik  Nr 6 do SIWZ.

7. Inne dokumenty:

1) Wypełniony i podpisany formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, 

2) Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepi-
sów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno
być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.

3) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić Pełnomocnictwo w for-
mie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika  do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego  zamówienia publicznego albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Treść Pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj
uprawnienia, do których upoważniony jest Pełnomocnik.

4) Jeżeli  Wykonawca  polegać będzie na zasobach innych podmiotów, na  zasadach  określonych  w  art.  26
ust. 2b  Prawa zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu   pisemne zobo-
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wiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia lub udowodnienia w inny sposób iż będzie dysponował zasobami niezbęd-
nymi do realizacji zamówienia, np. przedłożenie zawartych umów czy oświadczeń. W przypadku warunku
wiedzy i doświadczenia - pisemne zobowiązanie powinno określać (współpracę) zakres czynności podmiotu
trzeciego. Przez pisemne zobowiązanie Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane
przez osobę /osoby upoważnioną/ upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniające-
go dany zasób.  Zamawiający wymaga, aby przedłożone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie
jakie zasoby będą przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz
na jaki czasokres.

5) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić do-
kumenty  
i oświadczone wystawione na niego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w tym
dokumenty przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiają-
cy zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

UWAGA:
Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory Załączników, które należy traktować jako materiał uzupełniający, a
ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność
odpowiada Wykonawca.

7) Komplet Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które będą obowiązywać w okresie ubezpieczenia.

8. Sposób potwierdzania dokumentów dołączonych do oferty:

1) Wskazane oświadczenia i dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kse-
rokopii zawierająca jakąkolwiek treść. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarial-
nie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wąt-
pliwości co do jej prawdziwości.

2) Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu i oświadczenia, a tak-
że czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień
składania ofert. 

ROZDZIAŁ V    
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  

1. Cenę zawartą w formularzu „Oferty” oraz ceny składek zawartych w „formularzu kalkulacyjnym - cenowym”
(Odpowiednio załączniki nr: 2 dla Zadania 1 oraz 3 - dla Zadania 2 do SIWZ) należy określić w złotych polskich
(PLN) z dokładnością do 1 PLN. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca poda ceny z dokładnością większą niż do 1 zł lub dokona ich nieprawidłowego
zaokrąglenia, to Zamawiający poprawi taką omyłkę, jako oczywistą omyłkę rachunkową. 

3. Składka łączna ubezpieczenia stanowiąca wartość oferty musi wynikać z zaproponowanych przez Wykonawcę
jednostkowych stawek ubezpieczeniowych i wysokości sum ubezpieczenia/limitów na pierwsze ryzyko oraz sum
gwarancyjnych (zależnie od rodzaju ubezpieczenia) określonych przez Zamawiającego w tym według instrukcji
wskazanych w każdym z formularzu (dla każdego z dwóch (2) Zadań). Dokonanie samowolnej zmiany we
wskazanych wyżej wartościach podanych przez Zamawiającego będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny
oferty i będzie skutkowało jej odrzuceniem.

4. Składka łączna ubezpieczenia musi wynikać z wyliczeń dokonanych i wpisanych w „formularzu kalkulacyjnym -
cenowym” odpowiednio dla każdego z Zadań: 1 i 2.

5. Składka łączna ubezpieczenia obejmować musi wszystkie koszty Wykonawcy konieczne do poniesienia, aby
usługa została zapewniona i wykonana zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi
przepisami oraz standardami i normami (należyta staranność).

6. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę w ofercie wszystkich wydatków niezbędnych do zrealizowania
przedmiotu zamówienia na warunkach określonych umową i wynikających z SIWZ powstałe różnice stanowią
element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia.

7. Ceny składkowe powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane na okres ważności umowy i nie będą
podlegały zmianom.

ROZDZIAŁ VI  
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TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA, KRYTERIA OCENY OFERTY I SPOSOBU OCENY OFERT.    

Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony.

1. TRYB OCENY OFERT

1. Każde z Zadań będzie oceniane oddzielnie według przyjętych kryteriów oceny w zakresie:
1) Zadanie Nr 1;
2) Zadanie Nr 2;

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w niniejszej SIWZ.
3. Ocenie ofert poddane będą oferty złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz nie odrzu-

cone przez Zamawiającego.

2. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych w niniejszym roz-
dziale SIWZ.

2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował jednym kryterium, którym jest cena zadania = cena ofero-
wana w PLN (brutto), wartość z Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

3. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego (matematycznych obliczeń przy ocenie ofert) zgodnie
z poniższym kryterium:

CENA – 100% - 100 pkt.
                                     
                                najniższa zaoferowana cena brutto
KC (ilość pkt). =       ---------------------------------------------------------   x 100  (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
                          cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

3. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW

1. przyjmuje się, że 1 % = 1pkt., w ten sposób zostanie naliczona liczba punktów ww. kryterium. Przy ww. kryterium
zastosowana zostanie zasada minimalizacji - tzn. oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określo-
ne w kryterium oraz o najniższej cenie uzyska największą, maksymalną liczbę punktów tj. 100. Pozostałym wyko-
nawcom,  wypełniającym wymagania  kryterialne  przypisana  zostanie  odpowiednio  mniejsza  (proporcjonalnie
mniejsza) liczba punktów wyliczona wg. powyższego wzoru.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty w danym zadaniu zadecyduje największa ilość punktów uzyskanych za kryte-
rium cena.

3. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze złożone oferty o tej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodat-
kowych.  Wykonawcy,  składając  oferty  dodatkowe,  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż  zaoferowane  
w złożonych ofertach.

4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy.

ROZDZIAŁ VII  
FORMA I ZASADY WNOSZENIA WADIUM  

Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

ROZDZIAŁ VIII  
ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERT  
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1. WYMOGI FORMALNE

Ofertę stanowi formularz „FORMULARZ OFERTOWY” wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami.

A.
1. Ofertę w swojej treści musi odpowiadać treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Do Formularza Oferty Wykonawca winien dołączyć komplet oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnie-

nie warunków udziału w postępowaniu wymaganych postanowieniami SIWZ.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Zaleca się, aby oferta była napisana na kompute-

rze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny - ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
4. Wykonawca może złożyć w postepowaniu tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych  

w niniejszej SIWZ. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej
oferty, spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert, jako niezgodnych z ustawą Pra-
wo zamówień publicznych. 

5. Pożądane jest,  aby wszystkie  strony oferty były oznaczone kolejnymi numerami,  a także aby oferta wraz  
z załącznikami została przygotowana w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwia-
jący zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia (zszyta lub zbindowana).
6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i oświadczeniami muszą być czytelnie podpisane

przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,  przy
czym przynajmniej na pierwszej i ostatniej stronie Formularza Ofertowego podpis (podpisy) musi być
opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy.

7. Upoważnienie osoby (osób) podpisującej ofertę lub poświadczająca zgodność dokumentów musi bez-
pośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, ze jeżeli upoważnienie takie nie
wynika  wprost  
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub
poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawione-
go przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu załączone do oferty powinny być skła-
dane w oryginale lub kopii poświadczonej a zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o
których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowied-
nio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę
lub ten podmiot.

10. Zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Pełno-
mocnictwa powinny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariu-
sza.

11. Zamawiający żądania przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie
wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do
jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczo-
nymi przez Wykonawcę.

13. Wszelkie poprawki lub zmiany (korekty) w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane
przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfi-
kację podpisu i opatrzona datą jej dokonania.

Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można odczytać co
najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska
(podpis skrócony), to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać co
najmniej nazwisko podpisującego.

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa:  
1. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w  rozumie-

niu przepisów ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity (Dz. U.
2003 roku, Nr 153, poz. 1503, ze zm.) muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA” i umieszczone na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). W innym przypad-
ku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozosta-
łym Wykonawcom razem z protokołem postępowania.

2. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 usta-
wy Prawo zamówień publicznych.; tj. nazwy, adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności.

3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować bę-
dzie uznaniem dokonanego zastrzeżenia za bezskuteczne i ujawnieniem treści oferty zgodnie z przepisami usta-
wy Prawo zamówień publicznych.
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2. OPAKOWANIE OFERTY

Ofertę należy składać w zabezpieczonej i zaklejonej kopercie (opakowaniu) zaadresowanej następująco: 

Nadawca: Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (dopuszcza się czytelny odcisk
pieczęci)

Adresat: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych

OFERTA NA:  KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE REGIONALNEGO
CENTRUM  KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WAŁBRZYCHU

Przetarg nieograniczony
Znak postępowania: ZP/18/2015

z dopiskiem: Nie otwierać przed dniem  02.11.2015 r. do godz. 10:00

UWAGA:  
 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowa-

nia lub braku którejkolwiek informacji podanej w niniejszym punkcie. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z
w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert
w terminie określonym w SIWZ ponosi Wykonawca.

 Pożądane jest, aby na kopercie znajdowała się nazwa i adres Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty po
terminie składania ofert - Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

3. KOSZT PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca ponosi  wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku
Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z
przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
Zamawiającego.

4. INFORMACJE  0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI  ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż   2 dni   przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWIZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 1 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1 po-
wyżej.

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnia-
nia źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
Uwaga:
Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące treści niniejszej SIWZ na podstawie art. 38 ustawy,
kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.
Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekaza-
no specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniana
jest SIWZ.

6. Wszelkie modyfikacje uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również zapytania Wyko-
nawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie
prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu termino-
wi.

ROZDZIAŁ IX  
INFORMACJE O TRYBIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
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1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ należy złożyć  w zamkniętej kopercie do dnia:
02.11.2015 r. do godziny  09:30.

 osobiście w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat;
 albo za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich na adres Zamawiającego.

2. W postepowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w wyznaczonym w pkt. 1
terminie. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i  godzina wpływu
oferty na adres Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. W przypadku
złożenia oferty drogą pocztową/kurierską o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Za-
mawiającego (za termin złożenia oferty w ww. formie uznaje się termin potwierdzenia jej odbioru przez Za-
mawiającego).

3. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznako-
wana została oferta.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

2. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu (gabinet Dyrektora RCKiK).

3. PUBLICZNE OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Osoby obecne
podczas otwarcia ofert wpisują się na listę obecności.

2. W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:

1) podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) zbadanie nienaruszalności kopert,
3)  otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,
4)  ogłoszenie  nazwy  i  adresu firmy, której oferta jest otwierana, oraz informacje dotyczące ceny, termi-

nu wykonania zamówienia  zawartych w ofertach,
3. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy, Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli

obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek.
4. W dalszej niejawnej części Zamawiający dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz do-

kona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o przyjęte kryterium.
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postepowaniu są jawne i pod-

legają udostępnieniu od chwili ich otwarcia z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż w
terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.

4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Za-

mawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wyko-
nawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę - zmiany lub wycofanie złożo-
nej przez siebie oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed upływem terminu składania
ofert.

a. Zmiany, poprawki, modyfikacje złożonej oferty muszą  być  złożone  w  miejscu  i  według zasad obowiązu -
jących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo
opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” nale-
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ży dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR…”
b. Wykonawca  ma  prawo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wycofać  się   z postępowania. Wycofanie

złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia u Zamawiającego podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obo-
wiązujących przy składaniu oferty. Opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć do-
piskiem: "WYCOFANIE". W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty,
do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do Cen-
tralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo).

c. Koperta z napisem „WYCOFANIE” zostanie otwarta w pierwszej kolejności i po sprawdzeniu danych Wykonawcy
oraz ich zgodności z opisem na złożonej ofercie, oferta nie będzie otwierana. Koperta z napisem „ZMIANA” zo-
stanie otwarta w pierwszej kolejności i po sprawdzeniu danych Wykonawcy oraz ich zgodności z opisem na zło-
żonej ofercie, oferta będzie rozpatrywana z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany.

ROZDZIAŁ X  
POPRAWIANIE OMYŁEK W TRESCI OFERTY  

1. Zamawiający poprawi w tekście oferty:

1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oraz oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty

2. Poprzez „oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny”, Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzaniu
rachunków na liczbach. Oczywista omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkowa, która do-
tyczy obliczania ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej po-
pełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamó-
wienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści, Zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter
oczywisty.

3.  Zamawiający  poprawi  oczywiste  omyłki  rachunkowe polegające  na  błędnych  obliczeniach  matematycznych
(mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty.
Przy poprawianiu omyłek Zamawiający zawsze za prawidłową uzna cenę jednostkową brutto;

3)  brak  jakiejkolwiek  pozycji  w  złożonej  przez  Wykonawcę  kalkulacji  cenowej  nie  będzie poprawiany i
skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

3. Jako inne omyłki określone w pkt. 1.1. nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający będzie trak-
tował omyłki polegające w szczególności rozbieżności ceny ofertowej brutto podanej słownie i ceny podanej licz-
bowo w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

4. Zamawiający poprawi również w ofercie inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z SIWZ, które nie powo-
dują istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została po-
prawiona. Poprawa omyłek zostanie dokonana, jeżeli z okoliczności wynika zamiar złożenia przez Wykonawcę
oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz poprawienie omyłki nie powoduje konieczności znaczącej in-
gerencji ze strony Zamawiającego w treść oferty lub nie dotyczy jej istotnych postanowień.

5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mają-
cych wpływ na wysokość ceny.

6. Oferta Wykonawcy zostanie odrzuca, jeżeli:
1) będzie niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ,  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3;
3) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji;
4) będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia;
6) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o któ-

rej mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3;
8) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

7. Zamawiający  unieważni  postępowanie  o  udzielenie  niniejszego  zamówienia, jeśli zaistnieją przesłanki unie-
ważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

ROZDZIAŁ XI  
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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2. TERMIN PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przez Zamawiają w terminach określonych
poniżej - szczegółowy sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia:
Płatność jednorazowa w terminie 14 dni od daty wystawienia polisy, nie wcześniej jednak niż 14 dni od daty roz-
poczęcia okresu ubezpieczenia

2. Nowo zakupywane mienie będzie ubezpieczane po stawkach nie wyższych niż stawki wynikające z treści złożo-
nej oferty.

3. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Centrum Brokerskie NEO Sp. z
o.o.,  który  jako  pośrednik  ubezpieczeniowy  działa  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego.  Wykonawca
zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Zamawiający  nie  przewiduje  możliwości  rozliczenia  w  walucie  obcej.  Rozliczenia  między  Zamawiającym  i
Wykonawcą, wynikające z umowy zawartej w wyniku przedmiotowego postępowania odbywać się będą w polskich
złotych (PLN). 

4. ISTOTNE  DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERA-
NEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określo-
nych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 i/ lub nr 10 do SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podsta-
wie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienio-
nych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

2.1. gdy potrzebna jest zmiana terminu realizacji zamówienia, w tym skrócenie czasu jego trwania;
2.2. gdy potrzebne są zmiany zakresu przedmiotu zamówienia – w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy

umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy,
a także obowiązków Wykonawcy;

2.1. w przypadku ujawnienia się nowego ryzyka nieobjętego zakresem ubezpieczenia, Zamawiający przewiduje
możliwość wprowadzenia za zgodą Wykonawcy zmian w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń
dotyczących złożonej oferty, sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych oraz wysokości należnych składek i
okresów ubezpieczenia;

2.3. gdy potrzebne są zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; 
2.4. gdy potrzebne są zmiany dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji umowy lub okresu ubezpieczenia, z uwa-

gi na procedurę odwoławczą;
2.5. gdy potrzebne są zmiany w zakresie mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności

zmiany jego wartości, między innymi z uwagi na użytkowanie oraz gospodarowanie tym mieniem. W przy-
padku gdy dokonane zmiany wpłyną na zmianę wysokości składki ubezpieczeniowej, Zamawiający przewi-
duje możliwość dokonania zmiany jej wartości;

2.6. gdy potrzebne są zmiany w częściach przedmiotu zamówienia, które zgodnie z ofertą Wykonawcy będą wy-
konywane przy pomocy podwykonawców;

2.7. gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staran-
ności nie udało się przewidzieć w chwili zawierania umowy;

2.8. w każdej sytuacji, gdy taka zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana danych związa-
nych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr. rachunku bankowego) oraz zmiany danych
teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych ustawą oraz po-
stanowieniami niniejszej SIWZ, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie pisemnego aneksu do umowy,
pod rygorem nieważności takiej zmiany.

ROZDZIAŁ XII  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFER-
TY W CELU  ZAWARCIA UMOWY – OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
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1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ,
2) uznana zostanie za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru,

2. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej  oferty, Zamawiający zawiadomi  Wykonawców, którzy
złożyli oferty o wyniku postępowania (postępując zgodnie z art. 92 ustawy) tj:
1) wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę)  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  miejsce

zamieszkania i adres  Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) ofertach odrzuconych i Wykonawcach wykluczonych z postępowania z podaniem uzasadnienia faktycznego i
prawnego;

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą,  przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedłoży Ogólne Warunki Ubezpieczenia
(OWU) – ich jednolitą i aktualnie obowiązującą treść. OWU będą stanowiły załącznik do podpisanej Umowy
Ubezpieczenia.

2. TERMIN I MIEJSCE PODPISANIA UMOWY

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, wskazując termin i miejsce podpisania w piśmie informu-
jącym o wyniku postępowania..

Miejsce podpisania umowy to siedziba Zamawiającego. Jeżeli  przedstawiciel  umocowany do podpisywania
umów nie może podpisać umowy w siedzibie Zamawiającego, to należy zwrócić się do Zamawiającego z prośbą
o przesłanie  umów na adres wykonawcy.  Przesłanie  umowy do siedziby  wykonawcy nie  zmienia  terminu
podpisania umowy i terminu dostawy przedmiotu zamówienia określonego w umowie. Brak zwrotu podpisanych
umów w terminie do 7 dni od dnia ich otrzymania zostanie potraktowane jako uchylanie się od podpisania
umowy.  

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwier-
dzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączo-
nych do oferty.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia pu-
blicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w
art. 93 ust 1 ustawy.

4. Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy, publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Za-
mówień Publicznych (art. 95 ust.1).

5. Umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji pu-
blicznej.

3. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Ze  względu  na  wartość  szacunkową  zamówienia  Wykonawcom  nie  przysługują  środki  ochrony  prawnej
przewidziane w ustawie.

4. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW – JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

Zasady udostępniania dokumentów - jawność postępowania:
1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzyst-

niejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania.
2. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
3. Zamawiający udostępni dokumentację przetargową po złożeniu pisemnego wniosku. W odpowiedzi na wniosek

Zamawiający wyznaczy termin udostępnienia dokumentacji.  Udostępnianie dokumentacji  przetargowej  może
mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego.
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4. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczo-
nym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków
technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączni-
ków  zgodnie  
z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość
żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki
mogą być one udostępnione.

5. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane
ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączni-
ków, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie może obciążać wnioskodawcy kosztami udostępnienia,
jeżeli nie wyraził wobec niego zgody, o której mowa w pkt. 4.

Załącznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ  OFERTOWY

OZNACZENIE WYKONAWCY:

WYKONAWCA*:
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NAZWA WYKONAWCY:  

................................................................................................................................
lub nazwy Wykonawców w przypadku spółki cywilnej bądź konsorcjum

REGON: |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | NIP : |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |

ADRES:

kod: …………………………… miejscowość ………………………………..……. ulica ……………………………

nr domu ……………, nr mieszkania ………………., województwo ……………………………………………… **

numer telefonu : .......................................         numer faxu : .....................................

internet: http// ___________________ , e-mail :__________@_______________-  
(wpisać gdy Wykonawca posiada)

*  w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika.
** w przypadku Wykonawców zagranicznych należy podać również kraj.

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym  na:  KOM-

PLEKSOWE  UBEZPIECZENIE  REGIONALNEGO  CENTRUM  KRWIODAWSTWA  I  KRWIOLECZNICTWA  

W WAŁBRZYCHU, prowadzonym pod numerem sprawy: ZP/18/2015 składamy niniejszą ofertę, oświadczając,

że:

1) zapoznaliśmy  się  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia,  wszystkimi  załącznikami  do
SIWZ oraz ewentualnymi informacjami dla Wykonawców i nie wnosimy do nich zastrzeżeń,

2) uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

3) Gwarantujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie (Zadanie Nr 1)* (Zadanie Nr 2)* w całości w

zakresie ustalonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (w tym zgodnie z Wyjaśnienia-

mi i zmianami), zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia  (Załącznik Nr 2)* (Załącznik Nr 3)* do

SIWZ oraz wzorem umowy (Załącznik Nr .. do SIWZ), za cenę ofertową,

*niepotrzebne skreślić

CENA OFERTY (ZADANIE NR 1) -…………………………………………………….……. PLN

Słownie: …………………………………………………………………………………………………..

w tym:

1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  - 
…………………………………………………………………………… PLN

2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego -  ……………………………………………..……………………. PLN

3) ubezpieczenie OC działalności (A+B) -  ………………………………………………………….……………… PLN

Wykaz przedmiotowy ubezpieczenia (sumę wraz ze składką oraz wykaz klauzul dodatkowych – ubezpie-
czenie mienia z sumą ubezpieczenia i limitem odpowiedzialności zawiera Formularz Kalkulacyjny, stanowiący Za-
łączniki Nr 2 do oferty.
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CENA OFERTY (ZADANIE NR 2) - …………………………………………………….……. PLN

Słownie: …………………………………………………………………………………………

Wykaz  przedmiotowy  ubezpieczenia  (sumę  wraz  ze  składką  oraz  ubezpieczenie  
i limitem odpowiedzialności zawiera Formularz Kalkulacyjny, stanowiące Załączniki Nr 3 do oferty.

OŚWIADCZENIE OFERENTA:

Działając w imieniu firmy (Wykonawcy), oświadczam/my, że:

1. W powyższej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem pełnego zakresu 
rzeczowego przedmiotu zamówienia i na warunkach określonymi w dokumentacji przetargowej.

2. Posiadam/my uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia i zobowiązuję/emy się  do ciągłego 
świadczenia usług ubezpieczeniowych w okresie  trwania umowy, określonych 
w SIWZ, zgodnie ze złożoną ofertą, oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

3. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z poszanowaniem  obowiązujących norm prawnych, posta-
nowieniami umowy oraz Załącznikami do niej. Wykonawca Zobowiązuje się przez okres trwania umowy do 
terminowego świadczenia usług ubezpieczeniowych 
z zachowaniem najwyższej staranności, właściwej dla tego typu usług.

4. Oświadczam/my, że jestem/śmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ tj. przez 
okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Akceptujemy bez zastrzeżeń Wzór Umowy stanowiący Załącznik Nr .. do SIWZ 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej 
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawia-
jącego.

6. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie wskazanym w SIWZ.

7. W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy polegać / nie będziemy polegać*:

a) na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów i w związku z tym zamierzamy powierzyć podwykonawcy
(om) następującą część zamówienia*:

w zakresie:...............................................................................................................................................,

b) potencjale technicznym*

c) osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów*

d) zdolnościach finansowych innych podmiotów*

Nazwa i adres innego podmiotu na którego zasobach będzie polegał Wykonawca.

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

Uwaga:
Odwołanie się do zasobów innych podmiotów jest dopuszczalne pod warunkiem, że Wykonawca będzie
dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia.

8. Akceptujemy przewidzianą przez Zamawiającego możliwość dokonania zmiany postanowień przyszłej
umowy w stosunku do treści niniejszej oferty zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.

9. W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy jest/ są*:

     ……………………………………………………………………………………………………………………….
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10. Wykonawca oświadcza, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od.........do ........... informacje  stanowią-
ce tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą 
być udostępniane innym uczestnikom postępowania (jeśli dotyczy).

11. Na złożona ofertę składa się: ……. ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.

12. Do niniejszej oferty dołączone są dokumenty (zgodnie z wymaganiami SIWZ):

- ……………………………………………………………………………………………………...………………
-……………………………………………………………………………………………………………………….
- ………………………………………………………………………………………………………………………
- ……………………………………………………………………………………………………...………………
-………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień składania
ofert. 

Oświadczam, że podpisuję / podpisujemy* niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie za -
łączonego: pełnomocnictwa/odpisu z ewidencji działalności gospodarczej / odpisu z Krajowego Rejestru Są-
dowego*.

................................................., dn. .......................................
        (miejscowość)                                                                       

.................................................................
          podpis(y) osoby/osób upoważnionych**

         do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ 

Pieczęć firmowa wykonawcy Nazwa i adres wykonawcy (miejscowość i data)
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FORMULARZ KALKULACYJNY DO OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU I

Dział A. Ubezpieczający / 
Ubezpieczony:
Nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Adres:              ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych
NIP:            886-238-70-24
REGON:    000291316

Dział B. Miejsce ubezpieczenia:
1) ul. Chrobrego 31, 58-300 Wałbrzych
2) PKD 8690E,   REGON 000291316    NIP 886-238-70-24
3) Ekipy wyjazdowe poboru krwi:
4) Ekipa Wyjazdowa Kłodzko, ul. Szpitalna 1, 57-300 Kłodzko
5) Ekipa Wyjazdowa Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, 58-500 Jelenia Góra
6) Ekipa wyjazdowa Bogatynia, ul. Szpitalna 16, 59-920 Bogatynia
7) AMBULANS I – miejscowości postoju: Zgorzelec, Bolesławiec, Lwówek Śl, Lubań
8) AMBULANS II – teren działalność RCKIK w Wałbrzychu 

Dział C. Okres ubezpieczenia:
05.12.2015 - 04.12.2016

Dział D. Płatność składki:

jednorazowo 

Dział E. Informacje dodatkowe
Obrót roczny zrealizowany za ostatni rok 2015

w tym obrót przypadający na teren:

RP 6.907.126,95 zł

Zagranica  bez USA i Kanady 2.248.317,00 zł

USA i Kanada 0zł

Obrót roczny planowany na kolejny rok  2016 

w tym obrót przypadający na teren:

RP 7.000.000,00 zł

Zagranica  bez USA i Kanady 2.250.000,00 zł

USA i Kanada  0 zł

Ilość zatrudnionych osób          103 w tym:

 pracownicy biurowi   19

 pracownicy fizyczni                 10

 liczba lekarzy                             5 ( + 9  osób na umowę zlecenie/kontrakt)

 liczba pielęgniarek   29

 personel z wyższym wyksz.     13

 pozostały personel średni          27

Ilość pojazdów wolnobieżnych (np. wózki widłowe, Melexy, Quady, itp.): 0 szt.

ZABEZPIECZENIA MIENIA:  

Dla budynku głównego oraz dla pawilonu dawców:
Zabezpieczenie p-poż – sprzęt gaśniczy, zabezpieczenie elektroniczne kotłowni w czujnik upływu gazu z automa-
tycznym odcięciem gazu , plan ewakuacyjny
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OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH – DZIAŁ PREPARATYKI ORAZ DZIAŁ DAWCÓW ZLOKALI-
ZOWANE NA DOLNYCH KONDYGNACJACH ZABEZPIECZONE ALARMEM, MONITOROWANE  PRZEZ FIRMĘ 
OCHRONY MIENIA.
W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa funkcjonuje system ochrony p.pożarowej gaśnice, plany 
ewakuacyjne, instrukcje p.pożarowe, oznaczenie dróg ewakuacyjnych.
OKNA DO POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PONIŻEJ POZIOMU PARTERU, SĄ ZABEZPIECZONE KRATA-
MI.
W łączniku pomiędzy pawilonem dla dawców, a częścią biurową zainstalowane są drzwi z zamkiem kodowanym cy-
frowo.
W SIEDZIBIE RCKIK PEŁNIONY JEST CAŁODOBOWO DYŻUR PRACOWNIKÓW EKSPEDYCJI, KTÓRZY W 
SYTUACJACH AWARYJNYCH POWIADAMIAJĄ ODPOWIEDNIE SŁUŻBY.
W POZOSTAŁYCH OBIEKTACH BRAK SPECJALNYCH ZABEZPIECZEŃ – SĄ TYLKO ZABEZPIECZENIA STAN-
DARDOWE (ZAMKI W DRZWIACH I KŁÓDKI) I SPRZĘT GAŚNICZY.
W niektórych placówkach dozór przez firmy ochroniarskie lub portierów pracujących dla ZOZ.

ZABEZPIECZENIE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH
RCKiK w Wałbrzychu oświadcza, że w celu zapewnienia ciągłej pracy urządzeń chłodniczych i laboratoryjnych oraz 
urządzeń monitorujących temperatury zainstalowany jest system awaryjnego zasilania w energie elektryczną.  Posia-
da on dwustronne zasilania elektryczne oraz agregat prądotwórczy o mocy 40 kVA, który włącza się ze zwłoką 1,5 
min i posiada wystarczającą moc żeby w razie całkowitego zaniku napięcia zasilić najważniejsze urządzenia tj. chłod-
nie, serwer, ups, centrala telefoniczna, dostęp do internetu oraz analizatory medyczne. Dodatkowo system kompute-
rowy a tym samym system monitorowania temperatury podtrzymywany jest przez ups, które ma moc 20 kVA i przej-
muje funkcje awaryjnego zasilania natychmiast przy braku napięcia z zewnątrz, nie powodując żadnych restartów 
komputerów.
Dla bezpieczeństwa, porównania i sprawdzenia prawidłowości odczytów z ogólnego systemu monitoringu temperatu-
ry zbudowany został niezależny, drugi system pomiaru temperatury dla wszystkich mroźni, gdzie przechowywane 
jest osocze.
Postępowanie w sytuacjach awaryjnych w RCKiK Wałbrzych określają następujące dokumenty:
1) SOP DZJ/09 – POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
2) SOP PIN/041 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
3) PZJ-4.2.3-02 IN-01 – POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH AWARII INSTALACJI SIECI KOMPUTERO-
WEJ

Dział F. Szkodowość 2012-2015
Mienie i OC:
2013 – zalanie pomieszczenia (sala konferencyjna) – 7.360,51 zł
2013 – 2 szkody w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – odmowa
2013 – zalanie piwnicy (odmowa ze względu na brak wymaganych dokumentów)
Komunikacja:
2015 – AC - 840,01 zł
2014 – AC – odmowa (szkoda poniżej franszyzy integralnej)
2014 – AC – 10.998,70 zł
2012 – AC – 3.103,92 zł

Dział G. Ryzyka ubezpieczeniowe:
Sekcja I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Sekcja II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Sekcja III. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
A – Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgodnie
z  Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z  dnia  22  grudnia  2011  r.  w  sprawie  obowiązkowego  ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 z 2011 r. poz. 1729)
A – Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego 
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Dział H. Ryzyka ubezpieczeniowe

SEKCJA I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk 

RYZYKA NIENAZWANE (ALL RISKS)  
Ubezpieczeniem  objęte  są  wszelkie  szkody  polegające  na  przypadkowej,  nagłej  i  nieprzewidzianej  utracie,
zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego
powstałe  w  okresie  ubezpieczenia  i  miejscu  ubezpieczenia  z  wyjątkiem  wyłączeń  zawartych  w  OWU bądź
postanowieniach będących integralną częścią umowy ubezpieczenia (np. SIWZ).
Z zakresu nie mogą być wyłączone następujące zdarzenia:

 pożar (ogień),uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch (eksplozja) 
 huragan (17,1 m/s), powódź, lawina, grad, obsunięcie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpie-

czone mienie, 
 trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, zalanie, dym, śnieg, grad, huk ponaddźwiękowy, przewrócenie

się drzew, masztów i innych obiektów, katastrofa budowlana oraz zalegający śnieg lub lód na dachach ubez-
pieczonych budynków,

 sadza
 szkody wodociągowe – wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji ze znajdujących się wewnątrz bu-

dynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem, przewodów i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewa-
nia i innych instalacji, cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, o ile zabezpie-
czenie połączenia z nimi nie należało do obowiązków ubezpieczającego, samoczynne otworzenie się głó-
wek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub
innych zaworów w urządzeniach, akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniami wymienionymi
powyżej oraz innymi objętymi umową ubezpieczenia;

 szkody będące następstwem akcji ratowniczej związanej z ww. zdarzeniami
Franszyzy integralna – 300,00zł. Pozostałe franszyzy i udziały własne - zniesione
Budynki ubezpieczone według wartości odtworzeniowej bez względu na stopień zużycia technicznego
Za wartość budynków i budowli przyjmuje się kwotę 1 500,00 zł / m2  i inne przyjęte przez Klienta
System ubezpieczenia: sumy stałe, dla środków obrotowych: sumy zmienne, wartości pieniężne i mienie
pracownicze: I ryzyko

TU SA potwierdza wypłatę odszkodowania z tytułu powodzi w wysokości 100% na terenie zakładu RCKIK jeżeli
szkoda powstała wskutek powodzi w poszczególnych obiektach budowlanych, maszynach lub urządzeniach, mienia
przyjętego od osób trzecich oraz innych grup mienia, nawet w przypadkach jeżeli w okresie 10 lat poprzedzających
okres ubezpieczenia w miejscach ubezpieczenia wystąpiły powodzie więcej niż jeden raz.

Lp. Przedmiot ubezpieczenia
Suma

ubezpieczenia w
PLN

Stawka taryfowa
Składka za roczny

okres ubezpieczenia

1. Budynki i Budowle – wg wartości 
odtworzeniowej 

1.919.103,00

2. Maszyny, urządzenia, wyposażenie – wg 
wartości odtworzeniowej 

1.901.458,34

3. Mienie osób trzecich (kontener chłodniczy) -
wg wartości księgowej brutto  

85.000,00

4. Środki obrotowe) - wg wartości 
nabycia/wytworzenia 

2.148.862,30

Limity kradzieżowe
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Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na:
 kradzież  z  włamaniem –  rozumianą  jako  zabór  mienia  z  zamkniętego  lokalu  po

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

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

 wandalizm (dewastację) – rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez
osoby trzecie, także bez kradzieży z włamaniem lub rabunku. Dotyczy również uszkodzenia elementów budynków
w tym mienia zamontowanego na zewnątrz ( m.in. monitoring, klimatyzatory )  lub lokali, w których to mienie się
znajduje.

System ubezpieczenia – I ryzyko
I ryzyko – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia stanowi maksymalną wartość szkody, jaką może
ponieść Ubezpieczający wskutek jednego zdarzenia losowego (kradzież włamaniem lub rabunku). O wysokości
sumy ubezpieczenia decyduje ubezpieczający. Na wysokość odszkodowania nie ma wpływu rozbieżność między
całkowitą wartością mienia a sumą ubezpieczenia.

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN
Składka za roczny okres

ubezpieczenia w zł
1.

Środki trwałe 20.000,00

2.
Środki obrotowe 50.000,00

3.
Mienie osób trzecich – kontener – sumy stałe 85.000,00

4.
Gotówka od kradzieży w lokalu 8.000,00

5.
Gotówka od rabunku w lokalu 8.000,00

6.
Gotówka w transporcie 8.000,00

7.
Wandalizm związany i nie związany z 

kradzieżą (środki obrotowe, mienie 
osób trzecich, środki trwałe)

110.000.00

Klauzule obligatoryjne 

Limity na jedno i wszystkie zdarzenia PLN]  

Lp.
Dodatkowe Klauzule Obligatoryjne 
Akceptuje się zmianę treści klauzuli, o ile nie zmienia ona sensu podanego poniżej
opisu, a jej zapisy nie działają na niekorzyść ubezpieczonego

W przypadku
klauzuli płatnej,

proszę o
wpisanie
składki 

1.

Reprezentantów
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek
winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów
niniejszej  umowy  za  reprezentantów ubezpieczającego  uważa  się  osoby  lub  organ
wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na
mocy  prawa  własności  uprawnione  są  do  zarządzania  ubezpieczonym  podmiotem
gospodarczym, z włączeniem prokurentów, ustanowionych przez ten podmiot.

2. Automatycznego pokrycia nowych środków trwałych
Niniejszą klauzulą obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe i pozostałe
wyposażenie  oraz  środki  trwałe  i  wyposażenie,  których  wartość  wzrosła  (ponad
zgłoszoną  sumę  ubezpieczenia)  w  okresie  ubezpieczenia  wskutek  dokonanych
inwestycji,  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 okresu ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę
ubezpieczenia zostanie naliczona wg. taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w
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systemie  pro  rata  temporis.  Wartość majątku  objętego  niniejszą  klauzulą  nie  może
przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia

3.

Automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia – limit 100 000,00
- Ubezpieczający jest zobowiązany do zgłoszenia nowych miejsc, jeżeli są one
wykorzystane dłużej niż 3 miesiące.
Strony postanawiają,  że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje,  obok wymienionych w
polisie miejsc, także wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, wynajmowane,
dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób użytkowane  na terenie Polski, w których
znajduje się mienie Ubezpieczającego.
W szczególności ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas targów, wystaw,
imprez odbywających się poza miejscem wskazanym w umowie ubezpieczenia  oraz
wysłane do miejsca naprawy/ remontu, z zastrzeżeniem, że limit odpowiedzialności na
szkody powstałe w takim mieniu wynosi 30     000,00.  

4.

Stempla bankowego
Strony  postanawiają,  że  jest  zachowany  termin  płatności  w  przypadku  gdy
ubezpieczający dokona obciążenia swego konta na rzecz ubezpieczyciela najpóźniej w
dniu wskazanym jako dzień płatności składki lub jej rat w polisie.

5.

Klauzula pośredniego uderzenie pioruna – limit 200 000,00
Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio
w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem
pioruna  w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz szkody wynikłe  z
niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (zmiana w natężeniu). Jednocześnie
przedstawiona definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której
przyczyną będzie przepięcie.

6.

Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody elektryczne powstałe w wyniku przyczyn
niezwiązanych z wyładowaniem atmosferycznym – limit 50 000,00
 Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma zastosowania  w odniesieniu
do szkód w mieniu, które będą wypłacone w tytułu innego ubezpieczenia.

7.

Klauzula ciągłości ubezpieczenia
Brak  wpłaty  przez  Ubezpieczającego,  którejkolwiek  z  rat  składki  w  terminie
przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia
(rozwiązania)  umowy  ubezpieczenia,  ani  zwieszenia  udzielonej  ochrony
ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji  Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest
przesłać  Ubezpieczającemu  wezwanie  do  zapłaty   z  określeniem  nowego  terminu
opłacenia  wymaganej  należności.  W  razie  braku  opłaty  składki  w  nowym  terminie
wskazanym w wezwaniu, Towarzystwo Ubezpieczeniowe może wypowiedzieć umowę w
trybie wskazanym  w obowiązujących przepisach prawa.
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8.

Zniesienia niedoubezpieczenia (20% sumy ubezpieczenia)
Strony  postanawiają,  że  zasada  proporcji  nie  będzie  miała  zastosowania  jeżeli  wysokość

roszczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia na poszczególny rodzaj mienia w
danej lokalizacji

9.

LEEWAY (120 % sumy ubezpieczenia)
Strony postanawiają, że w przypadku szkody klauzula proporcjonalności będzie stosowana tylko w

przypadku mienia, którego wartość rzeczywista w momencie powstania szkody będzie
wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia.

10.

Przeniesienie mienia w obrębie jednostek – limit 100 000,00
Z  zastrzeżeniem  ogólnych  warunków  ubezpieczenia  i  innych  postanowień  umowy
ubezpieczenia  uzgodniono,  że  ubezpieczyciel  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody
powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej
ubezpieczonej  lokalizacji.  Ubezpieczyciel  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody
powstałe podczas transportu,  a lokalizacja jest  przystosowana do przechowywania /
zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia.

11.

Klauzula rozbudowy i przebudowy, remontów, modernizacji i adaptacji – limit 100 000,00
Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w trakcie
prowadzonych  prac  remontowych,  modernizacyjnych  i  adaptacyjnych  zarówno  w
środkach trwałych stanowiących własność Ubezpieczającego jak i w środkach trwałych
wynajmowanych  lub dzierżawionych  w przypadku szkody spowodowanej zdarzeniami
losowymi wskutek ryzyk nazwanych, między innymi: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja,
upadek statku powietrznego, powódź, zalanie itp.
Ochrona  ubezpieczeniowa  obejmuje  ryzyka  wskazane  w  umowie  ubezpieczenia  i
udzielana jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych: do wysokości limitu
b)  w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia: do pełnej sumy

ubezpieczenia.

12.

Klauzula wartości księgowej brutto
1. Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie ubezpieczone wg wartości księgowej brutto bez

względu na stopień umorzenia lub zużycia technicznego
2. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

uzgodniono, że w przypadku, gdy podstawa szacowania zadeklarowana została wg
wartości księgowej brutto, odszkodowanie wypłacone jest według wartości księgowej
brutto bez względu na stopień umorzenia. Oznacza to, że ubezpieczyciel przy wypłacie
odszkodowania nie będzie stosował żadnych potrąceń z tytułu amortyzacji lub zużycia
mienia objętego ochroną.

13.

Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti) – limit 5 000,00
Z zachowaniem pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  umowy
ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że:
Ochroną  ubezpieczeniową  objęte  zostaną  szkody  estetyczne  polegające  na
pomalowaniu, porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych
znaków  graficznych  na  ubezpieczonym  mieniu  przez  osoby  pozostające  poza
stosunkiem ubezpieczeniowym.

14.

Klauzula  usunięcie  pozostałości  po  szkodzie,  kosztów  zabezpieczenia  mienia
przed szkodą, w tym kosztów utylizacji  ponad sumę ubezpieczenia – limit 200
000,00
Z zachowaniem pozostałych  niezmienionych  niniejsza  klauzula  postanowień  umowy
ubezpieczenia  i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się
1. dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia, obejmujący:
a)  koszty  zastosowania  wszelkich  dostępnych  środków  w  celu  zabezpieczenia
ubezpieczonego mienia bezpośrednio zagrożonego wystąpieniem szkody i zmniejszenia
szkody objętej zakresem ubezpieczenia, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały
sięｴ bezskuteczne,
b) usunięcia pozostałości po szkodzie.
2.  Niniejsza klauzula  ma zastosowanie  w przypadku, gdy koszty,  o których mowa
powyżej,  nie są pokryte w ramach sumy ubezpieczenia oraz limitów określonych w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
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15.

Ubezpieczenie katastrofy budowlanej –(bez względu na wiek) - limit 1 000 000,00
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzula postanowień umowy
ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się
1.  Za  opłatą  dodatkowej  składki,  w  granicach  limitu  odpowiedzialności,  zakres
ubezpieczenia zostaje rozszerzony  o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.
2.  Przez  katastrofę  budowlana  rozumie  się  niezamierzone,  gwałtowne  zniszczenie
budynku lub budowli bądź ich części  a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,
elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym
zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane
3. Za katastrofę budowlana nie uznaje się: 
a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do
naprawy lub wymiany,
b)  uszkodzenia  lub  zniszczenia  urządzeń  mechanicznych  i  elektronicznych
stanowiących funkcjonalna i integralna część budynku,
c) awarii instalacji.

16.

Uznania stanu zabezpieczeń za wystarczający
Ubezpieczyciel  uznaje  obecny  stan  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  i
przeciwkradzieżowych  firmy   za  wystarczający.  Ubezpieczony  obowiązany  jest  do
kontrolowania sprawności istniejących zabezpieczeń  oraz utrzymania ich w dobrym
stanie technicznym.

17.

Klauzula pokrycia kosztów poszukiwania miejsca powstania uszkodzenia / awarii/
wycieku  z instalacji wod – kan. i ich usunięcia  - limit 50 000,00

Towarzystwo zrefunduje uzasadnione  i udokumentowane koszty poszukiwania miejsca powstania
wycieku i usunięcia awarii będącej jego przyczyną.

18.
Klauzula płatności rat

W przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład Ubezpieczeń nie jest uprawniony  do
potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.

19.

Klauzula warunków i taryf
W przypadku  doubezpieczeń  lub  ubezpieczeń  krótkoterminowych,  zastosowanie  będą  miały

warunki  niniejszej  umowy ubezpieczenia (także w ramach klauzuli  automatycznego
pokrycia),  a  Ubezpieczyciel  będzie  pobierał  składkę  proporcjonalnie  do  okresu
udzielonej ochrony, zgodnie z zasadą: wnioskowana suma ubezpieczenia x stawka /
365 dni x wnioskowana liczba ubezpieczanych dni.  Nie będzie miała zastosowania
składka minimalna.

20.
Klauzula terminu zgłaszania szkód - 7 dni
Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak

niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.

21.

Klauzula niedotrzymania terminu zgłoszenia szkody
Nie  dotrzymanie  terminu  zgłoszenia  szkody  nie  będzie  przyczyną  odmowy  wypłaty

odszkodowania w całości lub w części pod warunkiem, że nie dotrzymanie terminu
zgłoszenia  szkody  nie  miało  wpływu  na  ustalenie  odszkodowania  lub  przyczyny
powstania szkody.

22.

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych
Bez  względu  na  stopień  umorzenia  księgowego  lub  zużycia  technicznego  danego  środka

trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej
brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia
technicznego  (wg  faktur).  W  przypadku  nie  odtwarzania  środka  trwałego  wypłata
odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto
danego środka trwałego.

23.

Jurysdykcji
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie

sądu polubownego. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd
siedziby Ubezpieczonego.

24.

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania
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 14  dni
roboczych od zawiadomienia o szkodzie.
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25.

Klauzula rozszerzająca ochronę o konsekwencje opadów śniegu
Ochroną  ubezpieczeniową  objęte  zostają  szkody  wynikłe  z  obfitych  opadów  śniegu,  które

spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu lub lodu oraz zalanie
wynikłe  z  szybkiego  topnienia  mas śniegu,  zakresem ochrony  objęte  jest  również
zawalenie  się  pod  wpływem ciężaru  śniegu,  lodu,  mienia  sąsiedniego   na  mienie
ubezpieczone.

26.

Klauzula sprzętu elektronicznego
Zakresem ochrony zgodnym z polisą objęty jest zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny,

który nie jest  zgłoszony do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na bazie  ryzyk
wszystkich.

27.

Klauzula ubezpieczenia ogrodzenia  i bram wjazdowych oraz elementów zamontowanych
na zewnątrz budynków - limit 100 000,00
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzula postanowień umowy
ubezpieczenia  i  Ogólnych  Warunków  Ubezpieczenia  ustala  się  ze  ochroną
ubezpieczeniową objęte jest ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi oraz elementy
zamontowane na zewnątrz budynków.

28.

Ubezpieczenie prewencyjne (suma prewencyjna) – limit 100 000,00
Ubezpieczenie prewencyjne to dodatkowa kwota wymieniona jako oddzielna pozycja w
umowie  ubezpieczenia,  którą  wykorzystuje  się  do  wyrównania  niedoubezpieczenia
stwierdzonego w razie powstania szkody.

Ubezpieczenie prewencyjne  na zastosowanie na wypadek wzrostu wartości mienia w trakcie
trwania umowy ubezpieczenia i/lub niedoszacowania wartości mienia już zgłoszonego
do ubezpieczenia.

29.

Klauzula swobodnego transferu mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami
– limit 200 000,00
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzula postanowień umowy
ubezpieczenia  i Ogólnych Warunków

Ubezpieczenia  ustala  się,  iż  ochroną ubezpieczeniową objęte  jest  mienie  znajdujące się  we
wszystkich lokalizacjach Ubezpieczonego, bez konieczności przypisania do określonej
lokalizacji. Ubezpieczone mienie może być przemieszczane pomiędzy poszczególnymi
lokalizacjami, bez konieczności zgłaszania do Ubezpieczyciela.

30.

Klauzula mienia wyłączonego  z eksploatacji
Zakład ubezpieczeń zobowiązany zostaje do pokrycia szkód w budynkach, budowlach,
maszynach, aparatach  i urządzeniach oraz mieniu z nim związanych, w lokalizacjach i
oddziałach przedsiębiorstwa wyłączonych  z eksploatacji  na czas powyżej  jednego
miesiąca, z zastrzeżeniem, że (za wyjątkiem przerw konserwacyjno-technologicznych
albo wynikających z planu pracy):

 Teren przedsiębiorstwa jest ogrodzony i dozorowany,
 Maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
 Instalacje ppoż. Utrzymywane są w gotowości do użycia.

31.

Sum zmiennych
Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa dla środków obrotowych udzielona
jest według następujących zasad:
a)  Początkową  roczną  składkę  ubezpieczeniową  należy  traktować  jako
tymczasową, stanowiącą 75% przewidywanej składki rzeczywistej odpowiednio
oszacowaną na dzień wygaśnięcia ubezpieczenia wg poniższych zasad:
b) Wartość mienia określona na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego winna
być zadeklarowana pisemnie przez ubezpieczającego i przekazana ubezpieczycielowi
na koniec okresu ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ekspiracji ubezpieczenia.
c) Na dzień wygaśnięcia okresu ubezpieczenia rzeczywista składka w odniesieniu do
mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia powinna być obliczona z zastosowaniem
odpowiedniej  stawki  i  średniej  deklarowanej  wartości  mienia  tj.  łącznej  sumy
deklarowanych wartości mienia podzielonej przez ilość miesięcy ubezpieczenia.
d) Jeżeli składka jest wyższa od składki początkowej, ubezpieczający powinien dopłacić
różnicę, jeżeli  jest niższa – różnicę zwraca ubezpieczycie. Jednak zwrot składki nie
może  przekroczyć  1/3  początkowej,  rocznej  składki  ubezpieczeniowej  ,  określonej
zgodnie z punktem a.
e) Ubezpieczycie ponosi odpowiedzialność do wysokości faktycznej szkody. Granicą
świadczeń  ze  strony  Ubezpieczyciela  jest  wartość  środków  obrotowych  w  chwili
wystąpienia szkody, lecz nie więcej niż suma ubezpieczenia określona w polisie
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32.

Klauzula ubezpieczenia szkód w skutek przerwy w dostawie mediów – limit 200
000,00
Ubezpieczyciel  obejmie  ochroną  ubezpieczeniową  szkody  w  przedmiocie
ubezpieczenia  powstałe  bezpośrednio  na  skutek  przerw  w  dostawie  mediów
(rozumianych jako gaz, energia elektryczna lub wada).

33.

Klauzula rozmrożenia środków obrotowych – limit 300 000,00
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzula postanowień umowy
ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się 
1. Ochroną ubezpieczeniowa objęte zostaną szkody w środkach obrotowych powstałe
w  wyniku  zmiany  temperatury  ich  przechowywania  w  urządzeniu  chłodniczym  w
bezpośrednim następstwie awarii  urządzenia chłodniczego, w którym przechowywane
są ubezpieczone środki obrotowe lub przerwy w dostawie prądu.
2.  Klauzula  obejmuje  wyłącznie  środki  obrotowe,  które   zgodnie  z  wymogami
producenta lub dostawcy powinny być przechowywane w urządzeniach chłodniczych.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe wskutek
niewłaściwego przechowywania środków obrotowych.

34.

Klauzula składowania środków trwałych i obrotowych
W  przypadku  szkód  powstałych  w  skutek  zalania  mienia  znajdującego   się  w
pomieszczeniach  położonych  powyżej  /  poniżej  poziomu  gruntu  jest  możliwość
składowania środków trwałych lub środków obrotowych bezpośrednio na podłodze.

35.

Koszty naprawy zabezpieczeń – limit 50 000,00
Zakład  ubezpieczeń  pokryje  dodatkowe  koszty  naprawy  zniszczonych  lub
uszkodzonych stropów,  ścian,  podłóg,  drzwi,  zamków,  okien,  szyb,  żaluzji  i  innych
elementów uszkodzonych wskutek dokonanej lub usiłowanej kradzieży  z włamaniem, a
także koszty wymiany kluczy, względnie nabycia nowych szaf pancernych w związku z
utratą kluczy.

36.

Klauzula kradzieży zwykłej – limit 5 000,00
Ubezpieczyciel obejmuje ochrona zdarzenia polegające na tzw. kradzieży zwykłej bez
włamania,  niewyjaśnionym zaginięciu  lub  zgubieniu  ubezpieczonego mienia.  Suma
ulega odnowieniu po wypłacie odszkodowania jedynie na wniosek ubezpieczonego po
akceptacji zakładu ubezpieczeń.

37.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych oraz przedmiotów z pleksy –
limit 5 000,00
Ubezpieczającemu przysługuje  odszkodowanie,  jeżeli  do szkody w ubezpieczonym
mieniu doszło w wyniku:
1) stłuczenia;
2) pęknięcia i/lub porysowania.
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:
1) oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, budowli i konstrukcji;
2) okładziny szklane, szkliwione, kamienne  i ceramiczne
3) reklamy neonowe i świetlne, szyldy, witryny wystawowe, znajdujące się w obrębie
miejsca ubezpieczenia;
4) inne przedmioty szklane,
5) inne przedmioty z pleksy
W granicach limitu odpowiedzialności, ustalonego dla ryzyka stłuczenia szyb lub innych
przedmiotów, odszkodowanie obejmuje także uzasadnione  i udokumentowane koszty
wynajęcia  i ustawienia rusztowań, drabin lub innego specjalistycznego sprzętu, w tym
koszty ich transportu i montażu  poniesione w celu dokonania wymiany mienia, które
uległo szkodzie.

SKŁADKA ŁĄCZNA ZA SEKCJĘ I ROCZNY OKRES UBEZPIECZENIA ……………………………………….PLN
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SEKCJA II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Zakres: na bazie wszystkich ryzyk (all risks)
All risks – wszystkie ryzyka fizycznej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia na skutek zaistniałego nagłego,
przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach. 
W szczególności ochroną objęte są następujące ryzyka: niewłaściwe użytkowanie, upadek, błąd operatora,świadome
i  celowe  zniszczenie  przez  osoby  trzecie,  kradzież  z  włamaniem  i  rabunek  z  pomieszczeń  zamkniętych
i zabezpieczonych, zniszczenie spowodowane przez ogień, eksplozję, implozję, uderzenie pioruna, wahanie napięcia
w instalacji  elektrycznej  oraz ubocznych  skutków spowodowanych  przez wysoką  temperaturę,  dym,  sadzę  jak
również akcję ratowniczą, zalanie wodą z instalacji wod. – kan., w wyniku powodzi, skutków działania czynników
atmosferycznych: mrozu, wiatru, gradu, lawiny, wad produkcyjnych i technologicznych.

Wiek sprzętu: 5 lat
Franszyza redukcyjna: 300,00zł. Pozostałe franszyzy i udziały własne – zniesione
Sprzęt przenośny objęty jest ochroną na terenie RP, sprzęt stacjonarny w lokalizacjach zgłoszonych do
ubezpieczenia
System ubezpieczenia: sumy stałe

TU SA potwierdza wypłatę odszkodowania z tytułu powodzi w wysokości 100% na terenie zakładu RCKIK, jeżeli
szkoda powstała wskutek powodzi w poszczególnych obiektach budowlanych, maszynach lub urządzeniach, mienia
przyjętego od osób trzecich oraz innych grup mienia,  nawet w przypadkach  jeżeli w okresie 10 lat poprzedzających
okres ubezpieczenia w miejscach ubezpieczenia wystąpiły powodzie więcej niż jeden raz.

Lp. Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia w

PLN
Stawka taryfowa

Składka za roczny
okres ubezpieczenia

1. Sprzęt biurowy stacjonarny – 
wg wartości księgowej brutto

225.402,21

2. Sprzęt biurowy przenośny – wg
wartości księgowej brutto

45.841,94

3. Sprzęt medyczny stacjonarny –
wg wartości księgowej brutto

524.603,70

4.
Sprzęt elektroniczny 
stacjonarny – wg wartości 
księgowej brutto

298.766,51

5.
Koszty odtworzenia danych i 
licencjonowane 
oprogramowanie

50.000,00

6. Zwiększone koszty działalności
- proporcjonalne

50.000,00

Klauzule obligatoryjne

Limity na jedno i wszystkie zdarzenia [PLN]  

Lp.
Dodatkowe Klauzule Obligatoryjne 
Akceptuje  się  zmianę treści  klauzuli,  o  ile  nie  zmienia  ona sensu podanego
poniżej opisu, a jej zapisy nie działają na niekorzyść ubezpieczonego

W przypadku
klauzuli płatnej,

proszę o wpisanie
składki

1.

Reprezentantów
Ubezpieczyciel jest wolny  od odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek
winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów 
niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ 
wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na 
mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem 
gospodarczym, z włączeniem prokurentów, ustanowionych przez ten podmiot.

2.

Stempla bankowego
Strony postanawiają, że jest zachowany termin płatności w przypadku  gdy 
ubezpieczający dokona obciążenia swego konta na rzecz ubezpieczyciela najpóźniej w 
dniu wskazanym jako dzień płatności składki lub jej rat w polisie.
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3.

Klauzula ciągłości ubezpieczenia
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego, którejkolwiek z rat składki w terminie 
przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego wygaśnięcia 
(rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zwieszenia udzielonej ochrony 
ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest 
przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego terminu 
opłacenia wymaganej należności. W razie braku opłaty składki w nowym terminie 
wskazanym w wezwaniu, Towarzystwo Ubezpieczeniowe może wypowiedzieć umowę 
w trybie wskazanym w obowiązujących przepisach prawa.

4.

Klauzula wartości księgowej brutto
1. Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie ubezpieczone wg wartości księgowej brutto bez 

względu na stopień umorzenia lub zużycia technicznego
2. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia uzgodniono,  że w przypadku, gdy podstawa szacowania zadeklarowana
została wg wartości księgowej brutto, odszkodowanie wypłacone jest według wartości 
księgowej brutto bez względu na stopień umorzenia. Oznacza to, że ubezpieczyciel 
przy wypłacie odszkodowania nie będzie stosował żadnych potrąceń z tytułu 
amortyzacji lub zużycia mienia objętego ochroną.

5.

Automatycznego pokrycia nowych środków trwałych
Ubezpieczyciele obejmują automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym bez 
konieczności wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem 
dodania, wymiany wyposażenia, wybudowania, remontu, ulepszeń i adaptacji, w ciągu 
okresu ubezpieczenia, przypisany do danej lokalizacji zgodnie  z polisą z chwilą wpisu 
do ewidencji środków trwałych.
Wspomniane pokrycie odpowiada co do warunków umowy wskazaniom wynikającym 
z polisy.
Maksymalna wartość wydatków inwestycyjnych podlegających wspomnianej ochronie 
ubezpieczeniowej nie może przekraczać 100 000,00

W przeciągu 30 dni od daty zakończenia roku ubezpieczeniowego (zapis wymagany 
bezwzględnie przez klienta) ubezpieczający zgłosi zwiększenie wartości mienia 
podając lokalizację  oraz specyfikację zwiększonego mienia. W ciągu 30 dni po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający opłaci dodatkową składkę obliczoną
proporcjonalnie do czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem stawki 
wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.

6.

Automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia – limit 100 000,00
- Ubezpieczający jest zobowiązany  do zgłoszenia nowych miejsc, jeżeli są one 
wykorzystane dłużej niż 3 miesiące.
Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, obok wymienionych w 
polisie miejsc, także wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, wynajmowane, 
dzierżawione  lub w jakikolwiek inny sposób użytkowane na terenie Polski, w których 
znajduje się mienie Ubezpieczającego.
W szczególności ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie podczas targów, wystaw,
imprez odbywających się poza miejscem wskazanym w umowie ubezpieczenia  oraz 
wysłane do miejsca naprawy/ remontu, z zastrzeżeniem, że limit odpowiedzialności na 
szkody powstałe  w takim mieniu wynosi 30     000,00.  

7.

Przeniesienie mienia– limit 100 000,00
Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia uzgodniono, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 
powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej 
ubezpieczonej lokalizacji. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
powstałe podczas transportu, a lokalizacja jest przystosowana do przechowywania / 
zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia.

8.

Uznania stanu zabezpieczeń  za wystarczający 
Ubezpieczyciel uznaje obecny stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
przeciwkradzieżowych firmy za wystarczający. Ubezpieczony obowiązany jest do 
kontrolowania sprawności istniejących zabezpieczeń  oraz utrzymania ich w dobrym 
stanie technicznym.

9.
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia na zewnątrz 
miedzy innymi:  kamery, przekaźniki itp. - limit 50 000,00.
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10.

Klauzula kradzieży zwykłej – limit 5 000,00
Ubezpieczyciel obejmuje ochrona zdarzenia polegające na tzw. kradzieży zwykłej bez 
włamania, niewyjaśnionym zaginięciu lub zgubieniu ubezpieczonego mienia. Suma 
ulega odnowieniu po wypłacie odszkodowania jedynie na wniosek ubezpieczonego po 
akceptacji zakładu ubezpieczeń.

11.

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących
Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub 
załączników do umowy  ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli 
dodatkowej:
1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w nośnikach obrazu  (np. 
bębnach selenowych) w urządzeniach fotokopiujących

12.

Klauzula swobodnego transferu mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejsza klauzula postanowień umowy 
ubezpieczenia  i Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia ustala się, iż ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się
we wszystkich lokalizacjach Ubezpieczonego, bez konieczności przypisania do 
określonej lokalizacji. Ubezpieczone mienie może być przemieszczane pomiędzy 
poszczególnymi lokalizacjami, bez konieczności zgłaszania do Ubezpieczyciela

13.
Klauzula płatności rat

W przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład Ubezpieczeń nie jest uprawniony  do 
potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.

.

14.

Klauzula warunków i taryf
W przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych, zastosowanie będą miały 

warunki niniejszej umowy ubezpieczenia (także w ramach klauzuli automatycznego 
pokrycia), a Ubezpieczyciel będzie pobierał składkę proporcjonalnie do okresu 
udzielonej ochrony, zgodnie z zasadą: wnioskowana suma ubezpieczenia x stawka / 
365 dni x wnioskowana liczba ubezpieczanych dni.  Nie będzie miała zastosowania 
składka minimalna

15.
Klauzula terminu zgłaszania szkód - 7 dni
Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń  o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie,  nie później jednak

niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości

16.

Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania
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 14  dni 
roboczych od zawiadomienia o szkodzie

17.

Klauzula niedotrzymania terminu zgłoszenia szkody
Nie dotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną odmowy wypłaty 

odszkodowania w całości lub w części pod warunkiem, że nie dotrzymanie terminu 
zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie odszkodowania lub przyczyny 
powstania szkody

18.

Jurysdykcji
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie 

sądu polubownego.  Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd 
siedziby Ubezpieczonego

19.

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych
Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka 

trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej 
brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia 
technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata 
odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody,  do wartości księgowej brutto 
danego środka trwałego

SKŁADKA ŁĄCZNA ZA SEKCJĘ II ROCZNY OKRES UBEZPIECZENIA ………………………………...…….PLN
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A -   Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  podmiotu wykonującego działalność leczniczą    

1. Zakres ubezpieczenia:
    Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgod-
nego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpiecze-
nia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz.
1729)

Lp. Przedmiot ubezpieczenia

Minimalna 
suma gwarancyjna w

euro

Składka w zł
za roczny okres
ubezpieczenia

1. OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

350 000 euro na wszystkie
zdarzenia, 

75 000 euro na jedno
zdarzenie

B – Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
 w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem   

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą  
1. Zakres ubezpieczenia:  

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym
mieniem (deliktowa i kontraktowa) w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 
Ochrona obejmuje również zakres działalności związany z procesem dystrybucji osocza z krwi (także wówczas
gdy uległ on dalszemu przetworzeniu czy połączeniu/ pomieszaniu z innym produktem celem uzyskania wyrobu
finalnego). Pokryte będą także koszty poniesione na usunięcie wadliwych produktów oraz położenie produktu
bez wad.
Włączone zostają szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w tym wirusa HIV i wirusów
hepatotropowych powodujących WZW).
Ochroną ubezpieczeniową objęte będą wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia a zgłoszone w terminach
ustawowo przewidzianych. Przez wypadek należy rozumieć zdarzenie powodujące śmierć, uszkodzenie ciała,
rozstrój zdrowia, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.

2. Suma gwarancyjna: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
3. Franszyza integralna- 400,00 zł. Pozostałe franszyzy  i udziały własne – zniesione 
4. Zakres terytorialny – Europa 

Lp. Dodatkowe rozszerzenia ochrony
Suma gwarancyjna na

jedno i wszystkie
zdarzenia w zł

Składka w zł
za roczny okres
ubezpieczenia

1.

OC najemcy  nieruchomości
Włączenie odpowiedzialności za szkody w 
nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego 
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, 
leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

10.000,00

2.

OC najemcy ruchomości
Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach 
ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu 
lub innej umowy o podobnym charakterze

10.000,00

3.
OC podwykonawcy
Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
przez podwykonawców Ubezpieczonego

50.000,00

4.
Klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia o 
szkody w pojazdach mechanicznych stanowiących
własność pracowników lub osób bliskich

50.000,00

5.
OC przechowawcy ruchomości (inne niż pojazdy i 
gotówka)

5.000,00
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6.

OC za szkody powstałe w następstwie działania 
urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń 
związanych z dostarczaniem energii elektrycznej

100.000,00

Klauzule obligatoryjne do ubezpieczenia OC działalności pozamedycznej (C)

Limity na jedno i wszystkie zdarzenia [PLN]  

Lp.
Dodatkowe Klauzule Obligatoryjne 
Akceptuje się zmianę treści klauzuli, o ile nie zmienia ona sensu podanego
poniżej opisu, a jej zapisy nie działają  na niekorzyść ubezpieczonego  

W przypadku klauzuli
płatnej, proszę o
wpisanie składki

1.

Klauzula regresowa
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczającego przeciwko:
- osobom fizycznym świadczącym pracę lub usługę na rzecz Ubezpieczającego,
- osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz 
Ubezpieczającego, 
- osobom fizycznym, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym 
gospodarstwie domowym

2.
Stempla bankowego
Strony postanawiają, że jest zachowany termin płatności w przypadku  gdy 
ubezpieczający dokona obciążenia swego konta na rzecz ubezpieczyciela 
najpóźniej w dniu wskazanym jako dzień płatności składki lub jej rat w polisie

3.

Klauzula ciągłości ubezpieczenia
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego, którejkolwiek z rat składki w terminie 
przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje automatycznego 
wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zwieszenia udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane 
jest przesłać Ubezpieczającemu wezwanie do zapłaty z określeniem nowego 
terminu opłacenia wymaganej należności. W razie braku opłaty składki w nowym 
terminie wskazanym w wezwaniu, Towarzystwo Ubezpieczeniowe może 
wypowiedzieć umowę w trybie wskazanym  w obowiązujących przepisach prawa

4.

Klauzula przeniesienia ognia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody 

rzeczowe wyrządzone  w otaczającym mieniu osób trzecich przez przeniesienie 
ognia lub wybuchu  albo zalania. Ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona 
wyłącznie do:

 uszkodzenia bądź zniszczenia mienia wskutek działania ognia lub wybuchu;
 uszkodzenia bądź zniszczenia mienia wskutek zalania

5.

Szkody seryjne 
Kilka zdarzeń szkodowych, do których doszło:

 z tej samej przyczyny, np. w wyniku tego samego błędu projektowego, 
producyjnego lub błędu w instrukcji dla użytkownika, lub

 w wyniku dostarczenia serii produktów posiadających tę samą wadę,
niezależnie od terminu ich wystąpienia, traktuje się jako jedno zdarzenia ubezpieczeniowe, a 

za datę ich wystąpienia przyjmuje się datę wystąpienia pierwszego zdarzenia 
szkodowego (szkoda seryjna).
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie zdarzenia szkodowe w takiej serii, 
pod warunkiem, że pierwsze zdarzenie szkodowe wystąpiło podczas trwania okresu 
ubezpieczenia: w takim przypadku ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie 
szkody danej serii, nawet po zakończeniu okresu ubezpieczenia

SKŁADKA ŁĄCZNA ZA SEKCJĘ III ROCZNY OKRES UBEZPIECZENIA ……………………………………….PLN
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PODSUMOWANIE:

SKŁADKA ROCZNA OGÓŁEM  ZA SEKCJE  I – III

ZA ROCZNY OKRES UBEZPIECZENIA
(suma wszystkich rocznych składek) PLN

SŁOWNIE:
 

PLN

Załącznik nr 3 do SIWZ 
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Pieczęć firmowa wykonawcy Nazwa i adres wykonawcy (miejscowość i data)

FORMULARZ KALKULACYJNY DO OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU II

Dział A. Ubezpieczający / 
Ubezpieczony:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Chrobrego 31
58-300 Wałbrzych
PKD: 8690E ;  Regon:000291316 ;  NIP: 886-238-70-24

Dział B. Okres ubezpieczenia:
1 rok - zgodnie z załącznikiem nr 8 – wykaz pojazdów

Dział C. Płatność składki:

jednorazowo

Dział D. Szkodowość 2011-2014 Ubezpieczenia Komunikacyjne  
2014 - OC 1 szkoda na kwotę 19 114,75 PLN; AC – 1 szkoda na kwotę 10 998,00 PLN
2013 – brak szkód       
2012 – AC 1 szkoda na kwotę 3 104,00 PLN
2011 – OC 2 szkody na kwotę 4 333,00 PLN; AC – 1 szkoda na kwotę 7 805,00 PLN

Dział E. Ryzyka ubezpieczeniowe:
Ubezpieczenia komunikacyjne

Dział F. Ryzyka ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia komunikacyjne

Część A Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych  

1. Zakres terytorialny: Polska + Europa
2. Suma gwarancyjna: 5.000.000 EURO na osobę, 1.000.000 EURO na mienie
W  odniesieniu  do  jednego  zdarzenia,  którego  skutki  są  objęte  ubezpieczeniem  bez  względu  na  liczbę
poszkodowanych
3. Przedmiot ubezpieczenia: 8 pojazdów zgodnie z wykazem pojazdów- załącznik nr 8 – proszę o kwotację na
poszczególne pojazdy z podaniem składek jednostkowych w poniższej tabeli
4. Okres ubezpieczenia: 1 rok zgodnie z wykazem pojazdów załącznik nr 8

SKŁADKA ŁĄCZNA:……………………………………………………………………

 Część B. Ubezpieczenie Autocasco + Kradzież – AC/KR  

 
1. Zakres terytorialny: Europa z włączeniem krajów byłego ZSRR
2. Suma ubezpieczenia: 4 288 944,00  zł
3. Przedmiot Ubezpieczenia: 9 pojazdów, przy czym rozszerzenie ryzyka AC zgodnie z wykazem pojazdów –
załącznik nr 8
4.Okres ubezpieczenia: 1 rok zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr  8 – proszę o kwotację na poszczególne
pojazdy z podaniem składek jednostkowych w poniższej tabeli
5.System ubezpieczenia: indywidualne polisy + umowa generalna
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6. Wariant likwidacji szkód: Warsztatowy 
7. Udział własny w szkodach: zniesiony
8. Amortyzacja: zniesiona
9. Franszyza integralna:  500 PLN
11. Wyłączenie szkód szybowych z ryzyka AC warunek konieczny 
12.Wystawienie polis wznowionych nie później niż 2 tygodnie przez rozpoczęciem ochrony.
13. Klauzulę „pijany kierowca”.
14.. Klauzulę badań technicznych.
15.Klauzulę przekroczenia prędkości.
16.Utrzymanie wartości fakturowej nowego pojazdu przez okres 6 miesięcy.
17.Uznanie zabezpieczeń w pojazdach za wystarczające.
18. Zachowanie, niezmienność stawek i warunków ubezpieczenia określonych w Umowie Generalnej.
19. Automatyczne włączenie do ubezpieczenia nowo zakupionych pojazdów.
20. Klauzulę reprezentantów
21 Zagregowany Assistance – 20.000,00 PLN (rocznie)

SKŁADKA ŁĄCZNA:……………………………………………………………………

Część C. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - NNW  

1. Zakres terytorialny: Polska + Europa
2. Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł
3. Przedmiot ubezpieczenia: 9 pojazdów zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr 8 – proszę o kwotację na
poszczególne pojazdy z podaniem składek jednostkowych w poniższej tabeli
4. Okres ubezpieczenia: 1 rok zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr 8 

SKŁADKA ŁĄCZNA:…………………………………………………………………..

Część D. Ubezpieczenie Auto Szyby  

1. Zakres terytorialny: Polska + Europa
2. Suma ubezpieczenia: 3.000,00 zł
3. Przedmiot ubezpieczenia: 9 pojazdów zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr 8 – proszę o kwotację na
poszczególne pojazdy z podaniem składek jednostkowych w poniższej tabeli
4. Okres ubezpieczenia: 1 rok zgodnie z wykazem pojazdów – załącznik nr 8 

SKŁADKA ŁĄCZNA:…………………………………………………………………..

Lp. Numer rej Marka Model
Rodzaj
pojazdu

Suma
Ubezpieczen

ia

SKŁADKI JEDNOSTKOWE

OC  AC/KR  ASZ  NNW  

1.
DB37020 FORD

Transit
Furgon
300L

ciężarowy 16 050,00

2.
DB59993 PEUGEOT

PARTNE
R II 02

osobowy 8 591,00

3.
DB58714 FORD

Transit
VAN 300L

osobowy 21 426,00

4.
DB1610A PEUGEOT

PARTNE
R 7

ciężarowy 20 750,00

5.
DB59977 FORD

MONDEO
KOMBI

osobowy 18 377,00

  6. DB04110
DAEWOO
LUBLIN

ANDORA
INTRA

ciężarowy Nie dotyczy
Bez
AC  

BEZ
NNW  

7. DB7344A
MERCEDE

S-BENZ
TRAVEG
O 15 RHD

autobus
specjalny

(ambulatorium)
1 680 000,00

8. DB4001C PEUGEOT
PARTNE

R
osobowy 28 800,00
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9. DB8660C
MERCEDE
S-BENZ*

TRAVEG
O 15 RHD

autobus
specjalny

(ambulatorium)
2 295 000,00

SKŁADKA ŁĄCZNA ZA ROCZNY OKRES UBEZPIECZENIA ………………………….……………PLN

PODSUMOWANIE:

SKŁADKA ROCZNA OGÓŁEM  

ZA ROCZNY OKRES UBEZPIECZENIA
(suma wszystkich rocznych składek) PLN

SŁOWNIE:
 

PLN

Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………………
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(Podpis i pieczątka upoważnionego
przedstawiciela oferenta ) 



Pieczęć Wykonawcy

„WZÓR”

      OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

        o spełnianiu warunków w zakresie określonym w art. 22 ust. 1

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na:  KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I

KRWIOLECZNICTWA W WAŁBRZYCHU, prowadzonym pod numerem sprawy: ZP/18/2015, działając w imieniu

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

……………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

REGON: |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | NIP : |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że spełniam warunki postępowania
o udzielenie zamówienia na mocy art.  22 ust.  1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zm.) dotyczące:

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

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Spełniam warunki dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświad-
czeń. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialno-
ści karnej.

......................................................                                             .............................................................................
(miejscowość,  data)            (pieczęć i  podpis osób  uprawnionych  Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

…………………………………

Pieczęć Wykonawcy
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               „WZÓR”
OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU 

                  Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu ...............................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

REGON: |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | NIP : |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam(y), że na dzień składania ofert brak jest
podstaw do wykluczenia Mnie/Nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  KOMPLEKSOWE
UBEZPIECZENIE REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WAŁBRZYCHU,
prowadzonym pod numerem sprawy: ZP/18/2015 na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi
zm.). 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświad-
czeń. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej.

......................................................                                                    .............................................................................
(miejsce i data) (podpis  i  pieczęć  imienna  upoważnionego 

                                                                                                 przedstawiciela  Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

…………………………………

Pieczęć Wykonawcy

strona 41 z 46



„WZÓR”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w trybie art. 26 ust.2d ustawy Prawo zamówień
publicznych*

Przystępując  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na:  KOMPLEKSOWE  UBEZPIECZENIE  REGIONALNEGO  CENTRUM

KRWIODAWSTWA  I  KRWIOLECZNICTWA  W  WAŁBRZYCHU,  nr  sprawy  ZP/18/2015, działając  

w imieniu:
......................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………..
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

REGON: |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ | NIP : |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania przedkładam informację w trybie art. 26 ust 2d
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi
zm.), o tym, że moje przedsiębiorstwo:

1. nie należy do grupy kapitałowej**

2.  należy   do   grupy   kapitałowej**   w  przypadku   złożenia   oświadczenia  
 o   przynależności  do  grupy  kapitałowej,  Wykonawca  obligatoryjnie  wskazany  jest
 złożyć  wraz  z  ofertą  listę  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej,  
 o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5.

Jednocześnie  oświadczam,  że  jestem  świadom  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych
oświadczeń.  Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpo-
wiedzialności karnej.

......................................................                            .............................................................................
(miejscowość,  data)    (pieczęć i  podpis osoby (osób)  uprawnionych do
                                                                                          reprezentowania Wykonawcy)

*podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę;
*w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów
konsorcjum w imieniu swojej firmy;
** niepotrzebne skreślić;

Załącznik nr 9 do SIWZ

UMOWA DLA ZADAŃ PAKIETU I (projekt)

Została zawarta w  Wałbrzychu, w dniu ....................... roku, pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa, reprezentowanego przez:
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Leszka Radojewskiego– Dyrektora RCKIK 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

reprezentowanym przez:

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

o następującej treści 

§ 1

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje do  realizacji  usługę  polegającą  na  kompleksowym
ubezpieczeniu majątku i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

2. Szczegółowe  warunki  poszczególnych  ubezpieczeń  zawarte  są  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia oraz ofercie na wykonanie zamówienia, złożonej przez Wykonawcę, stanowiących integralną
część umowy.

§ 2

Termin dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych polis na 12 miesięczny okres ubezpieczenia ustala się
najpóźniej na  dzień ………………………..

§ 3

1. Strony  ustalają  wartość  składek  ubezpieczeniowych  na  dzień  przedłożenia  oferty  na  kwotę
………………, słownie ………………………

2.   Zmiana wartości sum ubezpieczenia i  sum gwarancyjnych zgłoszonych do ubezpieczenia, a także
rezygnacja z ryzyka lub przedmiotu ubezpieczenia bądź klauzuli oraz zgłoszenie dodatkowego ryzyka
lub przedmiotu  ubezpieczenia  bądź klauzuli  na wniosek Zamawiającego w okresie  obowiązywania
umowy,  będzie skutkować zmianą składki  wyliczonej przy zastosowaniu stawek i  systemów zniżek
przedstawionych w ofercie.

3. Płatność nastąpi przelewem w terminach określonych w polisach.
Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości zaproponowanych składek i systemu zniżek dla każdego
rodzaju ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§ 4

1. Osoba wyznaczona do kontaktów z ramienia Wykonawcy: 
.....................................................................................................................................
2. Osoba wyznaczona do kontaktów z ramienia Zamawiającego: Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o.:
Daria Pluta, tel. 71 377 30 12, mail: daria.pluta@ideabroker.eu 

§ 5

1. Zmiana  postanowień  umowy  może nastąpić  za  zgodą obu  stron  wyrażoną na  piśmie  (aneksami)
pod rygorem nieważności.
2. Oprócz  przypadków określonych  w  przepisach  Kodeksu  Cywilnego  -  Zamawiający  może  odstąpić
od umowy w razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie  publicznym,  jeśli  tego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy.  Wykonawcy
nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie.

§ 6
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1. Wszelkie spory wynikające na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują rozwiązywać
w sposób polubowny, z ostrożności ustalają jako organ rozstrzygający sąd powszechny, właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

2. Polubowne załatwienie sporu polega w pierwszej kolejności na sporządzeniu reklamacji.
3. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia, do którego druga

strona zobowiązana jest ustosunkować się pisemnie w ciągu 7 dni. Brak odpowiedzi we wskazanym
terminie traktowane jest jako odmowa spełnienia roszczenia.

4. W przypadku braku porozumienia sprawa skierowana zostanie do organu rozstrzygającego.

§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku.
2.Polisy potwierdzające ubezpieczenie zostaną wystawione na okres roczny (12-miesięcy) 
3.Polisy potwierdzające umowy doubezpieczenia wystawione zostaną na okres do końca polis głównych.
4. Obydwie strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia jej postanowień bądź za obopólnym porozumieniem.

§ 8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

- przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,
- przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10

Strony umowy zgodnie oświadczają, że znają i akceptują jej treść na dowód czego składają własnoręczne
podpisy:

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA

Załącznik nr 10 do SIWZ

UMOWA DLA ZADAŃ PAKIETU II (projekt)

Została zawarta w  Wałbrzychu, w dniu ....................... roku, pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa, reprezentowanego przez:
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Leszka Radojewskiego – Dyrektora RCKIK 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

reprezentowanym przez:

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą 

o następującej treści 

§ 1

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje do  realizacji  usługę  polegającą  na  
ubezpieczeniach komunikacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

2. Szczegółowe  warunki  poszczególnych  ubezpieczeń  zawarte  są  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia oraz ofercie na wykonanie zamówienia, złożonej przez Wykonawcę, stanowiących integralną
część umowy.

§ 2

Termin dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych polis na 12 miesięczny okres ubezpieczenia ustala się
najpóźniej na  dzień ………………………..

§ 3

1. Strony  ustalają  wartość  składek  ubezpieczeniowych  na  dzień  przedłożenia  oferty  na  kwotę
………………, słownie ………………………

2.   Zmiana wartości sum ubezpieczenia i  sum gwarancyjnych zgłoszonych do ubezpieczenia, a także
rezygnacja z ryzyka lub przedmiotu ubezpieczenia bądź klauzuli oraz zgłoszenie dodatkowego ryzyka
lub przedmiotu  ubezpieczenia  bądź klauzuli  na wniosek Zamawiającego w okresie  obowiązywania
umowy,  będzie skutkować zmianą składki  wyliczonej przy zastosowaniu stawek i  systemów zniżek
przedstawionych w ofercie.

3. Płatność nastąpi przelewem w terminach określonych w polisach.
Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości zaproponowanych składek i systemu zniżek dla każdego
rodzaju ubezpieczeń przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§ 4

1. Osoba wyznaczona do kontaktów z ramienia Wykonawcy: 
.....................................................................................................................................
2. Osoba wyznaczona do kontaktów z ramienia Zamawiającego: Centrum Brokerskie NEO Sp. z o.o.: 
Monika Łyczywek, tel. 71 377 30 21, mail: monika.lyczywek@ideabroker.eu 

§ 5

1. Zmiana  postanowień  umowy  może  nastąpić  za  zgodą  obu  stron  wyrażoną  na  piśmie  (aneksami)
pod rygorem nieważności.

2. Oprócz  przypadków  określonych  w  przepisach  Kodeksu  Cywilnego  -  Zamawiający  może  odstąpić
od umowy w razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, jeśli tego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy. Wykonawcy
nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie.

3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia AC/NNW może nastąpić w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
OC - zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczonym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli  Komunikacyjnych. W pozostałych przypadkach odstąpienie od umowy
może nastąpić w terminie 30 dni, licząc od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 – Wykonawca ma prawo żądać zapłaty
składki należnej mu za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.
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§ 6

1. Wszelkie spory wynikające na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, strony deklarują rozwiązywać
w sposób polubowny, z ostrożności ustalają jako organ rozstrzygający sąd powszechny, właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

2. Polubowne załatwienie sporu polega w pierwszej kolejności na sporządzeniu reklamacji.
3. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie na piśmie konkretnego roszczenia, do którego druga

strona zobowiązana jest ustosunkować się pisemnie w ciągu 7 dni. Brak odpowiedzi we wskazanym
terminie traktowane jest jako odmowa spełnienia roszczenia.

4. W przypadku braku porozumienia sprawa skierowana zostanie do organu rozstrzygającego.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku.
2. Polisy potwierdzające ubezpieczenie zostaną wystawione na okres roczny (12-miesięcy) 
3. Każda  ze  stron  może  wypowiedzieć  niniejszą  umowę  z  zachowaniem  2  miesięcznego  okresu
wypowiedzenia.

4. Obydwie strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego
naruszenia jej postanowień bądź za obopólnym porozumieniem.

5. Zawarte  umowy  ubezpieczenia  w  zakresie  poszczególnych  rodzajów  ubezpieczeń,  pomimo
wypowiedzenia niniejszej umowy, zachowują ważność do końca okresu ochrony wskazanego w polisach. 

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 10

Strony umowy zgodnie oświadczają, że znają i akceptują jej treść na dowód czego składają własnoręczne
podpisy:

ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA
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	2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania, stanowiące poszczególne części przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część.
	3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący poszczególnych zadań stanowią Załączniki Nr 2 i Nr 3 do SIWZ.
	4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert alternatywnych i wariantowych.
	2. PISEMNOŚĆ POSTĘPOWANIA
	3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH
	4. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE
	ROZDZIAŁ II
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN JEGO REALIZACJI
	Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
	Sekcja I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
	Sekcja II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
	Środki obrotowe
	Mienie osób trzecich – kontener – sumy stałe
	Gotówka od kradzieży w lokalu
	Gotówka od rabunku w lokalu
	Gotówka w transporcie
	Wandalizm związany i nie związany z kradzieżą (środki obrotowe, mienie osób trzecich, środki trwałe)
	Lp.

	Zniesienia niedoubezpieczenia (20% sumy ubezpieczenia)
	Strony postanawiają, że zasada proporcji nie będzie miała zastosowania jeżeli wysokość roszczenia nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia na poszczególny rodzaj mienia w danej lokalizacji
	Strony postanawiają, że w przypadku szkody klauzula proporcjonalności będzie stosowana tylko w przypadku mienia, którego wartość rzeczywista w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia.
	Klauzula rozbudowy i przebudowy, remontów, modernizacji i adaptacji – limit 100 000,00
	Klauzula wartości księgowej brutto
	1. Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie ubezpieczone wg wartości księgowej brutto bez względu na stopień umorzenia lub zużycia technicznego
	2. Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że w przypadku, gdy podstawa szacowania zadeklarowana została wg wartości księgowej brutto, odszkodowanie wypłacone jest według wartości księgowej brutto bez względu na stopień umorzenia. Oznacza to, że ubezpieczyciel przy wypłacie odszkodowania nie będzie stosował żadnych potrąceń z tytułu amortyzacji lub zużycia mienia objętego ochroną.
	Uznania stanu zabezpieczeń za wystarczający
	Towarzystwo zrefunduje uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwania miejsca powstania wycieku i usunięcia awarii będącej jego przyczyną.
	Klauzula płatności rat
	W przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych, zastosowanie będą miały warunki niniejszej umowy ubezpieczenia (także w ramach klauzuli automatycznego pokrycia), a Ubezpieczyciel będzie pobierał składkę proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony, zgodnie z zasadą: wnioskowana suma ubezpieczenia x stawka / 365 dni x wnioskowana liczba ubezpieczanych dni. Nie będzie miała zastosowania składka minimalna.
	Klauzula terminu zgłaszania szkód - 7 dni
	Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.
	Klauzula niedotrzymania terminu zgłoszenia szkody
	Nie dotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania w całości lub w części pod warunkiem, że nie dotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie odszkodowania lub przyczyny powstania szkody.
	Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych
	Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto danego środka trwałego.
	Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczonego.
	Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania
	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 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie.
	Klauzula rozszerzająca ochronę o konsekwencje opadów śniegu
	Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody wynikłe z obfitych opadów śniegu, które spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu lub lodu oraz zalanie wynikłe z szybkiego topnienia mas śniegu, zakresem ochrony objęte jest również zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu, lodu, mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone.
	Zakresem ochrony zgodnym z polisą objęty jest zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny, który nie jest zgłoszony do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na bazie ryzyk wszystkich.
	Klauzula ubezpieczenia ogrodzenia i bram wjazdowych oraz elementów zamontowanych na zewnątrz budynków - limit 100 000,00
	Ubezpieczenie prewencyjne (suma prewencyjna) – limit 100 000,00
	Ubezpieczenie prewencyjne na zastosowanie na wypadek wzrostu wartości mienia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia i/lub niedoszacowania wartości mienia już zgłoszonego do ubezpieczenia.
	Ubezpieczenia ustala się, iż ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach Ubezpieczonego, bez konieczności przypisania do określonej lokalizacji. Ubezpieczone mienie może być przemieszczane pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, bez konieczności zgłaszania do Ubezpieczyciela.
	Klauzula składowania środków trwałych i obrotowych
	Lp.

	Klauzula wartości księgowej brutto
	1. Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie ubezpieczone wg wartości księgowej brutto bez względu na stopień umorzenia lub zużycia technicznego
	W przeciągu 30 dni od daty zakończenia roku ubezpieczeniowego (zapis wymagany bezwzględnie przez klienta) ubezpieczający zgłosi zwiększenie wartości mienia podając lokalizację oraz specyfikację zwiększonego mienia. W ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający opłaci dodatkową składkę obliczoną proporcjonalnie do czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.
	Uznania stanu zabezpieczeń za wystarczający
	Klauzula płatności rat
	W przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych, zastosowanie będą miały warunki niniejszej umowy ubezpieczenia (także w ramach klauzuli automatycznego pokrycia), a Ubezpieczyciel będzie pobierał składkę proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony, zgodnie z zasadą: wnioskowana suma ubezpieczenia x stawka / 365 dni x wnioskowana liczba ubezpieczanych dni. Nie będzie miała zastosowania składka minimalna
	Klauzula terminu zgłaszania szkód - 7 dni
	Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości
	Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania
	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 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie
	Klauzula niedotrzymania terminu zgłoszenia szkody
	Nie dotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania w całości lub w części pod warunkiem, że nie dotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie odszkodowania lub przyczyny powstania szkody
	Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd siedziby Ubezpieczonego
	Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych
	Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, do wartości księgowej brutto danego środka trwałego
	A - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
	Lp.
	Klauzula przeniesienia ognia
	Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe wyrządzone w otaczającym mieniu osób trzecich przez przeniesienie ognia lub wybuchu albo zalania. Ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona wyłącznie do:
	Szkody seryjne
	Kilka zdarzeń szkodowych, do których doszło:
	z tej samej przyczyny, np. w wyniku tego samego błędu projektowego, producyjnego lub błędu w instrukcji dla użytkownika, lub
	w wyniku dostarczenia serii produktów posiadających tę samą wadę,
	niezależnie od terminu ich wystąpienia, traktuje się jako jedno zdarzenia ubezpieczeniowe, a za datę ich wystąpienia przyjmuje się datę wystąpienia pierwszego zdarzenia szkodowego (szkoda seryjna).
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