Załącznik Nr 1 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Wartość w zł
za 2017 r.
Łączna wysokość obrotów

131 402 403,00 zł

Wartość kontraktu z NFZ

130 421 747,00 zł

Rodzaj świadczeń (usług medycznych)
poza NFZ
Świadczenia zdrowotne wg umów

Wartość obrotu w zł za 2017 rok.
194 515,00 zł

Pozostałe usługi medyczne

1 288 019,00 zł

Liczba
Pracownicy ogółem

858

W tym: lekarze ogółem

115

W tym: pielęgniarki ogółem

272

Liczba przyjętych w ostatnim roku
pacjentów
Lecznictwo otwarte

107 113

Lecznictwo zamknięte

32 351

Oddział

L.p.

Liczba łóżek

1.

Onkologiczny z pododdziałem chorób wewnętrznych

2.

Onkologiczny

3.

Radioterapii z pododdziałem chorób wewnętrznych

35

4.

Chirurgii onkologicznej

22

5.

Chorób płuc

40

6.

Dermatologiczny

11

7.

Dermatologiczny dziecięcy

18

8.

Ginekologiczno – Położniczy

45

9.

Neonatologiczny

30

10.

Geriatryczny

58

11.

Izba przyjęć

3

12.

Dział Anestezjologii i OIT

7

13.

Oddział leczenia jednego dnia

3

48
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RAZEM

392
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SZKODOWOŚĆ

1.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA:

2.

RYZYKA MAJĄTKOWE

W ostatnich 5 latach Klient posiadał polisę jedynie w okresie: 28.07.2016r. – 27.07.2017r.
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ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO WSZYSTKICH RODZAJÓW RYZYK UBEZPIECZENIOWYCH:
Opisany w SIWZ oraz Załącznikach do SIWZ zakres, jest zakresem minimalnym.
W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i Załącznikach do SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych
warunkach ubezpieczeń.
Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres
ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony
ubezpieczeniowej Zamawiającego.
Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres
opisany powyżej, nie mają zastosowania.

CZĘŚĆ I
Okres ubezpieczenia:
od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

1.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub
zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z:
1. Ustawą
z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.);
2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729)”.
Suma ubezpieczenia –100 000,00 EUR na jedno zdarzenie i 500 000,00 EUR na wszystkie zdarzenia, których
skutki objęte są umową ubezpieczenia OC
Franszyza integralna: niedopuszczalna
Franszyza redukcyjna: brak
3.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej
w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania
udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego
działalności leczniczej.

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia
(niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszone przed upływem terminu
przedawnienia roszczeń.
Wypadkiem ubezpieczeniowym jest działalnie lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego
w wyniku którego została wyrządzona szkoda, której skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
a także utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność ustawową Zamawiającego z tytułu czynu
niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).
Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez
Zamawiającego w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu
leczniczego, oraz w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu
leczniczego, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego
ubezpieczenia z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować:
1.

2.
3.
4.

Szkody powstałe wskutek zdarzeń ubezpieczeniowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach
umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego
świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacji gdy suma ubezpieczenia obowiązkowego na jedno zdarzenie lub
na wszystkie zdarzenia zostanie wyczerpana – ubezpieczenie nadwyżkowe;
Szkody powstałe przy wykonywaniu odpłatnych usług medycznych (nie objętych kontraktem z NFZ);
Szkody wynikłe z przeniesienia choroby zakaźnej (w tym HIV, WZW – żółtaczka, gronkowiec oraz inne
zgodne z ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach);
Szkody powstałe w wyniku zatrucia pokarmowego;
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Szkody będące następstwem pobrania, przechowywania, przetaczania lub przeszczepiania krwi,
preparatów krwiopochodnych, komórek lub innych tkanek ludzkich;
6.
Szkody powstałe wskutek prowadzenia apteki szpitalnej;
7.
Szkody będące następstwem wady dostarczonych towarów, środków i materiałów medycznych;
8.
Szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania osób, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, w tym osoby zatrudnione na odstawie umowy cywilnoprawnej oraz osoby nie będące
pracownikami Zamawiającego (m.in. wolontariusze, doktoranci, stażyści itp.);
9.
Szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania podwykonawców (z prawem do regresu). Za
podwykonawcę uważa się podmiot leczniczy, przedsiębiorcę niebędącego podmiotem leczniczym,
osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki albo inny zawód medyczny, prowadzącą we własnym
imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której Zamawiający powierzył wykonanie świadczeń
zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie
10. Szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
5.

Zakres terytorialny:
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną Zamawiającego za szkody
będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który zaszedł na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 500 000,00 PLN
Franszyza integralna: niedopuszczalna
Franszyza redukcyjna: dopuszczalna maksymalna
odszkodowania, nie mniej niż 1 000,00 zł.

franszyza

redukcyjna:

Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
Zniesienie franszyzy redukcyjnej

10% wartości

wypłaconego

Liczba punktów za wprowadzenie
lub zniesienie franszyzy
0 pkt
10 pkt

KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 9 do SIWZ):
Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe:


Klauzula stempla bankowego (treść klauzuli znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ „Treści klauzul
dodatkowych”
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CZĘŚĆ II
1.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Zakres ubezpieczenia:
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 ryzyk wyłączonych w
polisie lub Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Z zakresu nie mogą być wyłączone następujące zdarzenia:
pożar, przepięcie, upadek statku powietrznego, wybuch (eksplozja); huragan (16m/s), powódź, lawina, grad,
obsunięcie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny,
implozja, zalanie, dym, śnieg, grad, huk ponaddźwiękowy, przewrócenie się drzew, masztów i innych obiektów,
zalegania i topnienia śniegu lub lodu na dachach ubezpieczonych budynków, sadza, szkody wodociągowe,
kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja/wandalizm oraz szkody będące następstwem akcji ratowniczej
związanej z ww. zdarzeniami, koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem
ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
DEFINICJE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO NASTĘPUJĄCYCH RYZYK:

ubezpieczenie od wszystkich ryzyk;

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
*Definicja zalania – niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody, pary lub innych cieczy z urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń technologicznych, wskutek: awarii
instalacji lub pęknięcia rur; samoistnego rozszczelnienia się zbiorników; cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej;
samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar; nieumyślnego pozostawienia
otwartych zaworów w sieci wodociągowej; nieumyślnego działania osób trzecich. Ponadto za zalanie uważa się uszkodzenie
ubezpieczanego mienia wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych w tym topniejący śnieg.
**Definicja dewastacji/wandalizmu - Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną
ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.
***Definicja przepięcia - 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 lub napięciu).
****Kradzież z włamaniem – rozumianą jako dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu
zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, lub zabór mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i
pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia.
*****Rabunek – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia lub
doprowadzenie do stanu bezbronności, zmuszenie do oddania kluczy lub do otwarcia lokalu, albo po otwarciu lokalu kluczami
zrabowanymi.

System ubezpieczenia:

sumy stałe:
Środki trwałe (budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie) - wg wartości księgowej brutto;

pierwsze ryzyko:
Mienie pracownicze;
Wartości pieniężne;.
Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT.
Przedmiot ubezpieczenia

1.

2.

Budynki i budowle
(wraz z zamontowanymi na stałe zewnętrznymi
elementami i urządzeniami oraz stolarką okienną
i drzwiową)
Rzeźba „Wiktoria rzucająca wieniec”
Park przy ul. Raciborskiej 26
(wartość odtworzeniowa)

Wykazy mienia wraz z opisem
konstrukcji oraz zabezpieczeń ppoż

Suma ubezpieczenia
(z VAT)

Załącznik nr 10
Budynki i budowle

83 092 210,03 zł

nie dot.

300 000,00 zł

3.

Maszyny, urządzenia, wyposażenie i niskocenne
składniki majątku

Załącznik nr 10
Maszyny, urządzenia, wyposażenie (Gr. 4)
Sprzęt techniczny (Gr. 6)

1 960 307,11 zł

4.

Mienie pracownicze
(limit 500,00 zł na osobę)

nie dot.

429 000,00 zł

5.

Mienie osób trzecich (w tym mienie pacjentów)

nie dot.

20 000,00 zł

6.

Wartości pieniężne

nie dot.

15 000,00 zł
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Dopuszczalne limity dotyczące ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku:
System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko.
Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT.
Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia (z VAT)

1.

Maszyny, urządzenia i wyposażenie, niskocenne składniki
majątku

100 000,00 zł

2.

Mienie pracownicze

20 000,00 zł

3.

Wartości pieniężne (od kradzieży z włamaniem, rabunku w
lokalu, rabunku w transporcie)

15 000,00 zł

4.

Kradzież zwykła

10 000,00 zł

Okres ubezpieczenia:
od dnia 10.10.2018r. do dnia 09.10.2019r.
KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 9 do SIWZ)
1.Klauzula reprezentantów;
2.Klauzula automatycznego pokrycia nowonabytego mienia;
3.Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia;
4.Klauzula transportowania;
5.Klauzula wartości księgowej brutto;
6.Klauzula Leeway;
7.Klauzula stempla bankowego
8.Klauzula dewastacji i wandalizmu;
9.Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie;
10. Klauzula katastrofy budowlanej;
11. Klauzula drobnych prac remontowo – budowlanych;
12. Klauzula terminu zgłaszania szkód;
13. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie;
14. Klauzula terminu dokonania oględzin;
15. Klauzula pro rata temporis;
16. Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti);
17. Klauzula poszukiwania miejsca awarii/wycieku;
18. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych;
19. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych;
20. Klauzula kradzieży zwykłej;
21. Klauzula warunków i taryf;
22. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń;
23. Klauzula ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych
24. Klauzula swobodnego transferu między ubezpieczonymi lokalizacjami;
25. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia;
Franszyza integralna: niedopuszczalna
Franszyza redukcyjna: dopuszczalna maksymalna franszyza redukcyjna: 500,00 zł.

Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
Zniesienie franszyzy redukcyjnej

Liczba punktów za wprowadzenie
lub zniesienie franszyzy
0 pkt
5 pkt
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2.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Wymagany zakres ubezpieczenia: wszelkie szkody materialne polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź
utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.
Z zakresu nie mogą być wyłączone następujące zdarzenia:

pożar, pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch (eksplozja);
huragan (16m/s), powódź, lawina, grad, obsunięcie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu w
ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, zalanie, dym, śnieg, grad, huk
ponaddźwiękowy, przewrócenie się drzew, masztów i innych obiektów, zalegania i topnienia śniegu lub
lodu na dachach ubezpieczonych budynków, sadza, szkody wodociągowe, kradzież z włamaniem,
rabunek, dewastacja/wandalizm oraz szkody będące następstwem akcji ratowniczej związanej z ww.
zdarzeniami, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę;

upadek przenośnego sprzętu elektronicznego;

wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie
gwarancji;

zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, bezpośrednie i pośrednie działanie
wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych;

koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia
losowego objętego ubezpieczeniem
Ubezpieczeniem powinny zostać również objęte:
- nośniki obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) oraz lampy w urządzeniach zgłoszonych do
ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z
włamaniem oraz rabunku odszkodowanie będzie wypłacone w pełnej wartości, a w przypadku pozostałych ryzyk
odszkodowanie ulegnie pomniejszeniu o określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia współczynnik zużycia;
- endoskopy i urządzenia do terapii dożylnej pod warunkiem, że w czasie przeprowadzenia badań zachowane
będą warunki bezpieczeństwa wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie; przyrządy dodatkowe
(np. szczypce, sondy) zostały zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie był załamany w zgięciu i
każdorazowo przestrzegane były zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania
dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania,
- urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego pod warunkiem, że została na te urządzenia zawarta
umowa o całkowitej konserwacji:
 pod warunkiem przestrzegania zaleceń producenta w zakresie eksploatacji.
System ubezpieczenia:
Sprzęt elektroniczny - sumy stałe, wg wartości księgowej brutto.
Oprogramowanie, nośniki i bazy danych – pierwsze ryzyko.
Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT.
Przedmiot ubezpieczenia
(sprzęt nie starszy niż 7 lat)
1.

Elektroniczny sprzęt medyczny

2.

Stacjonarny biurowy sprzęt komputerowy

3.

Przenośny biurowy sprzęt komputerowy

4.

Oprogramowanie, nośniki i bazy danych

Wykazy mienia wraz z opisem
konstrukcji oraz zabezpieczeń ppoż
Załącznik nr 10
Sprzęt medyczny
Załącznik nr 10
Sprzęt elektroniczny
Załącznik nr 10
Sprzęt elektroniczny

Suma ubezpieczenia
(z VAT)

nie dot.

40 000,00 zł

34 864 043,66 zł
165 650,23 zł
12 269,25 zł

Okres ubezpieczenia:
od dnia 10.10.2018r. do dnia 09.10.2019r.
KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 9 do SIWZ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Klauzula reprezentantów;
Klauzula automatycznego pokrycia;
Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia;
Klauzula transportowania;
Klauzula wartości księgowej brutto;
Klauzula stempla bankowego
Klauzula dewastacji i wandalizmu;
Klauzula terminu zgłaszania szkód;
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie;
Klauzula terminu dokonania oględzin;
Klauzula pro rata temporis;
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti);
Klauzula warunków i taryf;
Klauzula mobilności (ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia na terenie RP);
Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia;
Klauzula endoskopów;
Klauzula urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego;
Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk;

Franszyza integralna: niedopuszczalna
Franszyza redukcyjna: dopuszczalna maksymalna franszyza redukcyjna: 500,00 zł;
- dla szkód w przenośnym sprzęcie elektronicznym, powstałych wskutek upadku lub kradzieży z włamaniem: 15%
wartości szkody, nie mniej niż 300,00 zł.

Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
Zniesienie franszyzy redukcyjnej

3.

Liczba punktów za wprowadzenie
lub zniesienie franszyzy
0 pkt
5 pkt

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności pozamedycznej i posiadanego mienia.

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia
(niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszone przed upływem terminu
przedawnienia roszczeń.
Wypadkiem ubezpieczeniowym jest działalnie lub niezgodne z prawem zaniechanie w wyniku którego została
wyrządzona szkoda, której skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała rozstrój zdrowia bądź uszkodzenie lub utrata
mienia a także utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować odpowiedzialność ustawową Zamawiającego z tytułu czynu
niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Szkody powstałe wskutek wypadków przy pracy (OC Pracodawcy);
Szkody w mieniu przechowywanym (m.in. w mieniu pacjentów);
Szkody wyrządzone przez podwykonawców;
Szkody powstałe w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia osób trzecich;
Szkody powstałe w mieniu pracowników (w tym w pojazdach – z wyłączeniem utraty pojazdu);
Szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania;
Szkody powstałe przy wykonywaniu przez Zamawiającego funkcji o charakterze administracyjnym, w tym w
szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia;
Szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;

Suma gwarancyjna: 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki.
Okres ubezpieczenia:
od dnia 10.10.2018r. do dnia 09.10.2019r.
KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 9 do SIWZ)
1.
2.

Klauzula reprezentantów;
Klauzula stempla bankowego

Franszyza integralna: niedopuszczalna
Franszyza redukcyjna dla szkód w mieniu: dopuszczalna maksymalna franszyza redukcyjna: 500,00 zł.

Wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
Zniesienie franszyzy redukcyjnej

Liczba punktów za wprowadzenie
lub zniesienie franszyzy
0 pkt
5 pkt
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