
Załącznik nr 1 do oferty

pieczęć Wykonawcy

ZAKRES UBEZPIECZENIA 
 spr. nr ZP/251/I-02/2013

Oferujemy  ubezpieczenia  Samodzielnego  Zespołu  Publicznych  Zakładów  Lecznictwa 
Otwartego Warszawa - Ochota określone w SIWZ w następującym zakresie:

A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
1. Zdarzenia

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe m.in. w wyniku:
ognia, uderzenia pioruna, powodzi, eksplozji/implozji, upadku statku powietrznego, 
gradu,  trzęsienia,  zapadania  lub  osuwania  się  ziemi,  huku  ponaddźwiękowego, 
uderzenia  pojazdu  w  ubezpieczony  przedmiot  (w  tym  ogrodzenie),  huraganu, 
deszczu nawalnego, śniegu, lodu, dymu, sadzy, zalania przez wydostanie się cieczy 
lub pary z urządzeń c.o., wodno – kanalizacyjnych lub technologicznych, cofnięcie 
się  wody  lub  ścieków  z  publicznych  urządzeń  kanalizacyjnych,  nieumyślnego 
pozostawienie  otwartych zaworów w urządzeniach wodnokanalizacyjnych,  upadku 
drzew,  budynków,  budowli,  masztów  i  innych  obiektów  lub  ich  fragmentów  na 
ubezpieczone  mienie;  katastrofy  budowlanej  (limit  500.000  zł); 
dewastacji/wandalizmu (celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie 
niezwiązanego  z  ryzykiem  kradzieży,  limit  200.000  zł);  akcji  ratowniczej 
prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami.

2. System ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia

Budynki, budowle, środki trwałe, środki 
obrotowe, niskocenne składniki majątku oraz 
pozostałe wyposażenie

Sumy stałe

Nakłady na remonty i adaptacje, gotówka w i 
poza schowkami ogniotrwałymi Pierwsze ryzyko
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3. Klauzule 

Tytuł klauzuli
Akceptujemy w treści 
opisanej w SIWZ
(TAK/NIE)

Reprezentantów

Automatycznego pokrycia

Automatycznego pokrycia nowych lokalizacji

Przepięć

Drobnych prac adaptacyjno - montażowych

Niezawiadomienia w terminie o szkodzie

Pro rata temporis

Ograniczenia zasady proporcji (Leeway)

Stempla pocztowego i bankowego

Płatności ratalnej

48 godzin

4. Franszyzy
Udział własny – brak 
Franszyza redukcyjna – brak 

Rodzaj Kwota w zł

Franszyza integralna – dopuszczalna 
maksymalna wysokość 300 zł

B. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 
1. Zdarzenia

Przedmiot ubezpieczenia Zdarzenia objęte 
ubezpieczeniem

Środki trwałe i obrotowe, niskocenne składniki 
majątku, pozostałe wyposażenie

Kradzież z włamaniem, 
rabunek i dewastacja

Gotówka

Kradzież z włamaniem i 
rabunek w lokalu, rabunek i 
inne nagłe zdarzenia 
podczas transportu

Koszty naprawy zabezpieczeń – limit 20.000 zł

2. System ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia

Środki trwałe, niskocenne składniki majątku, 
pozostałe wyposażenie, środki obrotowe, koszt 
naprawy zabezpieczeń

Pierwsze ryzyko

Gotówka Pierwsze ryzyko
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3. Klauzule 

Tytuł klauzuli
Akceptujemy w treści 
opisanej w SIWZ
(TAK/NIE)

Reprezentantów

Automatycznego pokrycia nowych lokalizacji

Niezawiadomienia w terminie o szkodzie

Stempla pocztowego i bankowego

Płatności ratalnej

4. Franszyza
Udział własny – brak 
Franszyza redukcyjna – brak 

Rodzaj Kwota w zł

Franszyza integralna – dopuszczalna 
maksymalna wysokość 300 zł

C. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
1. Zdarzenia

Zakres:
ubezpieczeniem  objęte  są  wszelkie  szkody  rzeczowe  w  ubezpieczonym  sprzęcie 
elektronicznym polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego 
mienia  powstałe  w  wyniku  nagłego  i  nieprzewidzianego  zdarzenia  w  miejscu 
ubezpieczenia, a sprzęt przenośny także poza miejscem ubezpieczenia.
(ubezpieczenie zawiera min. in. ryzyka żywiołowe, zalanie, kradzież z włamaniem, 
rabunek, wandalizm, przepięcie, upuszczenie, niewłaściwa obsługa itd.)

2. Klauzule 

Tytuł klauzuli
Akceptujemy w treści 
opisanej w SIWZ
(TAK/NIE)

Ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza 
miejscem ubezpieczenia

Automatycznego pokrycia

Automatycznego pokrycia nowych lokalizacji

Reprezentantów

Niezawiadomienia w terminie o szkodzie

Stempla pocztowego i bankowego

Płatności ratalnej

3. Franszyza
Udział własny – brak 
Franszyza integralna – brak 

Rodzaj Kwota w zł

Franszyza redukcyjna – dopuszczalna: 
1. dla sprzętu przenośnego od kradzieży z 
włamaniem i rabunku poza miejscami ubezpieczenia 
oraz upuszczenia: 10% wartości szkody nie mniej niż 
300 zł i nie więcej niż 800 zł
2. dla pozostałych ryzyk: dopuszczalna maksymalna 
wysokość 300 zł
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D. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

1. Przedmiot, zakres i system ubezpieczenia

Przedmiot 
ubezpieczenia

Szyby okienne, drzwiowe, witryny, gabloty kasetony 
podświetlane, zewnętrzne i wewnętrzne elementy 
identyfikacji (reklama) itp.

Zakres 
ubezpieczenia

Szkody powstałe wskutek stłuczenia ubezpieczonych 
przedmiotów. Ubezpieczeniem objęta jest wartość 
zniszczonych przedmiotów łącznie z kosztami ich 
demontażu, montażu, transportu, z uwzględnieniem 
usług ekspresowych.

Wartość 
ubezpieczenia

Wartość zakupu i koszt usługi

System 
ubezpieczenia Pierwsze ryzyko

2. Klauzule

Tytuł klauzuli
Akceptujemy w treści 
opisanej w SIWZ
(TAK/NIE)

Reprezentantów

Automatycznego pokrycia nowych lokalizacji

Niezawiadomienia w terminie o szkodzie

Stempla pocztowego i bankowego

Płatności ratalnej

3. Franszyza
Udział własny – brak 
Franszyza redukcyjna – brak 

Rodzaj Kwota w zł

Franszyza integralna – dopuszczalna 
maksymalna wysokość 200 zł

E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - dobrowolne
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, posiadania i 
użytkowania mienia – limit odpowiedzialności 200.000 zł
1. Zdarzenia

Zdarzenia / rodzaje szkód / ryzyka objęte ubezpieczeniem

szkody  powstałe  przy  wykonywaniu  przez  Ubezpieczającego  funkcji  o  charakterze  administracyjnym  lub 
organizacyjnym związanej z zarządzaniem jednostką służby zdrowia- podlimit SU 50.000 zł

szkody powstałe z tytułu wynajmu pomieszczeń i urządzeń innym firmom w tym także szkody powstałe w 
następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania
podlimit SU 50.000 zł

szkody powstałe w nieruchomościach z których Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użytkowania lub innej podobnej formy
szkody powstałe ruchomościach, z których Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użytkowania lub innej podobnej formy

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy – podlimit 100.000 zł

szkody powstałe w mieniu oddanym przez pacjentów na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych – podlimit 10.000 zł
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2. Klauzule 

Tytuł klauzuli
Akceptujemy w treści 
opisanej w SIWZ
(TAK/NIE)

Automatycznego pokrycia nowych lokalizacji

Niezawiadomienia w terminie o szkodzie

Stempla pocztowego i bankowego

Płatności ratalnej

3. Franszyza
Franszyza integralna – 200 zł
Franszyza redukcyjna:
- w szkodach osobowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy – 
wysokość świadczenia wypłaconego na podstawie ustawy o świadczeniach z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
- w pozostałych szkodach osobowych – brak
- w szkodach rzeczowych – brak
Udział własny:
- w szkodach osobowych – brak
- w szkodach rzeczowych – brak

4. Trigger
Ubezpieczyciel odpowiada  za  szkody  będące  następstwem  zdarzeń  mających 
miejsce w okresie ubezpieczenia choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili  je po 
tym okresie, jednakże przed upływem terminów przedawnienia.

F. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - obowiązkowe
Obowiązkowe  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  wykonującego 
działalność  leczniczą dla  Samodzielnego  Zespołu  Publicznych  Zakładów  Lecznictwa 
Otwartego Warszawa - Ochota.
1. Zdarzenia
Zakres ubezpieczenia zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 
2011  r.  (Dz.U.  2011  r.  Nr  293  poz.  1729  z  dnia  30  grudnia  2011  r.)  w  sprawie 
obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  wykonującego 
działalność leczniczą

Wykonawca udzielił odpowiedzi "TAK" we wszystkich pozycjach oraz akceptuje 
wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.

.....................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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