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Załącznik nr 1 do SIWZ 
„Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

A. INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
 

1. Ubezpieczający/Ubezpieczony (Zamawiający)   
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu z siedzibą przy Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław 
 

Regon:     000290096 
NIP:     899-22-28-100 
PKD:     8610Z 

Nr księgi rejestrowej:   000000001147 (data wpisu  16.06.1993 r.) 
Nr kodu podmiotu tworzącego:  31 
 
2. Przewidywany termin wykonania zamówienia (okres ubezpieczenia)    
2.1. Dla zadania I -  od dnia 08.06.2016 r. do dnia 07.06.2017 r. tj. okres 12 miesięcy. 
2.2. Dla zadania II - od dnia 08.06.2016 r. do dnia 07.06.2017r. tj. okres 12 miesięcy. 
 
3. Płatność składki  
 

3.1. Umowy ubezpieczenia w ramach zadania I – cztery raty. Ewentualne zmiany w wysokościach 
poszczególnych rat składek mogą nastąpić w związku z aktualizacją przedmiotu i sum ubezpieczenia. 
I rata płatna w terminie do 21 dni od dnia wystawienia dokumentu ubezpieczenia (polisy)  
II rata płatna do dnia 21.09.2016 r.  
III rata płatna do dnia 21.12.2016 r.  
IV rata płatna do dnia 21.03.2017 r. 
 

Zamawiający może wyrazić zgodę na dopisanie niepodzielnej kwoty wyrażonej w groszach do I raty składki. 
 

3.2. Umowy ubezpieczenia w ramach zadania II - cztery raty. Ewentualne zmiany w wysokościach 
poszczególnych rat składek mogą nastąpić w związku z aktualizacją przedmiotu i sum gwarancyjnych. 
I rata płatna w terminie do 21 dni od dnia wystawienia dokumentu ubezpieczenia (polisy) 
II rata płatna do dnia 21.09.2016 r.  
III rata płatna do dnia 21.12.2016 r.  
IV rata płatna do dnia 21.03.2017 r. 
 

Zamawiający może wyrazić zgodę na dopisanie niepodzielnej kwoty wyrażonej w groszach do I raty składki. 
 
4. Postanowienia dotyczące zakresu, przedmiotu i sum ubezpieczenia 

a. Zakres ochrony ubezpieczeniowej opisany dla poszczególnych ryzyk jest zakresem minimalnym. 
Jeżeli w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z 
których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od proponowanego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), w tym także nie obarczony zaproponowanymi limitami 
odpowiedzialności, to automatycznie zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej 
Zamawiającego. Zapisy w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż 
zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany w SIWZ, nie mają zastosowania. 

b. W przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych, zastosowanie będą miały 
warunki niniejszej umowy ubezpieczenia (także w ramach klauzuli automatycznego pokrycia).  

c. Franszyzy i udziały własne nie wymienione przez wykonawcę w formularzu ofertowym, a 
występujące w OWU nie mają zastosowania i należy je uważać za zniesione.  

d. Sumy ubezpieczenia oraz wypłata odszkodowania następuje wraz z podatkiem od towarów i usług. 
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e. Wykonawca zawierając umowę ubezpieczenia uznaje za wystarczające istniejące zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe i przeciwpożarowe lub dokona na własny koszt lustracji ryzyka wydając 
ewentualne zalecenia pokontrolne. Wykonawca przyjmuje także bez zastrzeżeń podany sposób 
szacowania wartości mienia zgłaszanego do ubezpieczenia i w przypadku szkody nie będzie 
podnosił z tego tytułu zarzutu.   

f. W trakcie postępowania przetargowego wykonawca ma prawo przeprowadzenia audytu oceny 
ryzyka (survey) ubezpieczanych lokalizacji oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości określonych jako 
przedmiot ubezpieczenia, celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem zabezpieczeń. Termin 
audytu i szczegóły techniczne jego przeprowadzenia wymagają wcześniejszego uzgodnieniu z 
zamawiającym. 

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

 
5. Ogólny opis działalności Zamawiającego 
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, 
nad którym nadzór merytoryczny i finansowy sprawuje Samorząd Województwa Dolnośląskiego.  
Zadaniem Centrum jest udzielanie ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej jak również 
prowadzenie spraw osobowych i socjalnych, działalności administracyjnej, ekonomicznej, finansowo-
rachunkowej, technicznej, inwestycyjnej oraz gospodarczej.  
 
Zakres świadczeń zdrowotnych Szpitala obejmuje postępowanie służące leczeniu chorób nowotworowych, 
w szczególności: 

 specjalistyczne porady lekarskie (onkologiczne) 

 leczenie, m. in. chirurgia onkologiczna, ginekologia onkologiczna,   

 rehabilitację leczniczą 

 radioterapię,  

 działania diagnostyczne i analitykę medyczną, m. in. radioterapia, patomorfologia, tomografia 
komputerowa 

 opiekę i pielęgnację chorych, 

 hospicjum domowe. 
 
Przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: 

 Szpital Onkologiczny 

 Hospicjum Domowe i Poradnia Medycyny Paliatywnej 

 Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna 
 
Rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwach podmiotu: 

 Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – szpitalne 

 Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne 

 Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne 
 
Filie Zamawiającego: 
Szpital posiada filię (Dział Radioterapii), zlokalizowaną w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5 (na terenie 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy).  
W budowie jest filia w Jeleniej Górze – planowany termin rozpoczęcia działalności – początek roku 2017. 
Nowa filia Zakładu Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii będzie działać przy Wojewódzkim 
Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze.  
 
Szpital posiada Akredytację Ministra Zdrowia w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
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Posiadane certyfikaty: 

 Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości 

 Certyfikat ISO 9001 

 Certyfikat ISO 14001 

 PN-N 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 17025, EN 15224 
 
 

B. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA – ZADANIE I (UBEZPIECZENIA MIENIA) 
 
I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
 

1.1. Zakres ubezpieczenia 
Ryzyka wszystkie (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 ubezpieczenia. 
 
Ryzyka obligatoryjne nie podlegające wyłączeniu OWU, zakres ochrony obejmuje szkody będące 
następstwem minimum wymienionych niżej ryzyk:  

a) pożar (ogień), 
b) uderzenie pioruna, 
c) upadek statku powietrznego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku,  
d) wybuch (eksplozja),  
e) działanie wiatru o sile większej niż 15 m/s, 
f) powódź  

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

g) grad, 
h) obsunięcie i zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, 
i) lawiny (śniegu, lodu, błota, skał, ziemi), 
j) uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot,  
k) szkody wodociągowe - szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek bezpośredniego 

działania wody lub innych cieczy, 
l) zamrożenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, pod warunkiem że:  

 będą one należycie konserwowane, 

 wszelkie naprawy i remonty naprawy niezbędne dla prawidłowego działania instalacji będą wykonywane 
niezwłocznie, 

 zostaną w terminie zastosowane właściwe środki ochronne w celu zabezpieczenia przed mrozem 
przewodów, zbiorników i urządzeń służących do rozprowadzania wody lub innych cieczy, 

 w obiektach nie używanych, czasowo unieruchomionych lub nie dozorowanych zostaną one zamknięte, 
opróżnione z wody lub innych cieczy. 

m) deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), 

n) dym i sadza, przypalenie i osmalenie, 
o) szkody spowodowane ciężarem, zaleganiem, naporem lodu i/lub śniegu na ubezpieczone mienie 

oraz skutki jego osuwania, także w przypadku przewrócenia się mienia sąsiadującego pod wpływem 
wymienionych zdarzeń, 

p) huk ponaddźwiękowy, 
q) przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, w tym także pośrednie uderzenia 

pioruna,  
r) przewrócenie się drzew, masztów, kominów itp. lub innych sąsiadujących obiektów na 

ubezpieczone mienie lub oderwanie się od nich części, 
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s) zalania  
Wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje gazowe) z urządzeń wodno-
kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub urządzeń, nieumyślnego 
pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia się ścieków lub wody z systemu 
kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich 
temperatur a także jako zalanie wodą powstałą w wyniku topniejących mas śniegu lub lodu na skutek 
zmiany temperatury i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody. Ubezpieczony 
zobowiązany jest do prowadzenia należytej konserwacji urządzeń i instalacji oraz potrzebnych napraw i 
remontów. 

t) niewłaściwe działanie człowieka oraz niewłaściwe działanie prądu zgodnie z poniższym zapisem: 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku niewłaściwego działania człowieka oraz/lub 
niewłaściwego działania prądu, powstałe w aparatach i urządzeniach medycznych takich jak: 
przyspieszacz, akcelerator, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, symulator, skaner PET/CT, do 
limitu odpowiedzialności 15.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Niniejsze ryzyko dotyczy przedmiotów określonych w punkcie 1.3 tabela pozycja nr 3 oraz mienia 
nabywanego i ubezpieczanego w trakcie wykonywania zamówienia, w tym w ramach klauzuli 
automatycznego pokrycia. 
Przez niewłaściwe działanie człowieka uważa się: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, 
błędna obsługa, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie.  
Przez niewłaściwe działanie prądu rozumie się: zbyt wysokie lub niskie napięcie w sieci elektrycznej, 
przepięcia, w tym także pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych. 
Franszyza redukcyjna 5 % szkody nie mniej niż 500,00 zł i nie więcej niż 1 000 zł 
a/ „Ustala się, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do 
endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami:  
• w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do 
zachowania urządzenia w należytym stanie. 
• przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie  kiedy przewód 
endoskopu nie jest załamany w zgięciu,  
• przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, 
mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.” 
b/ „Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego  
Ustala się, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu 
magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W 
ramach niniejszej umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi.  
Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w 
bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. 
Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. 
Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy 
ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę 
w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty  podczas ustalania wysokości sumy 
ubezpieczenia.” 
c/ „Z ubezpieczenia wyłączone są szkody:  
- za które odpowiedzialny jest producent, serwisant, sprzedawca lub dostawca, w szczególności na 
podstawie udzielonej gwarancji 
- spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, znanymi 
Ubezpieczającemu lub Ubezpieczonemu niezależnie od tego czy o takich wadach bądź usterkach wiedział 
Ubezpieczyciel, 
- powstałe w czasie naprawy, podczas prób (za wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi 
przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi) oraz w czasie doświadczeń i eksperymentów, 
- będące następstwem naturalnego zużycia (starzenia), przechowywania niezgodnie z wymaganiami 
technicznymi lub braku okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeżeli obowiązek przechowywania 
zgodnie z wymaganiami technicznymi lub przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych należał 
do Ubezpieczającego,  Ubezpieczonego lub osoby trzeciej, której mienie zostało oddane do użytkowania, 
chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego,  
- spowodowane zagubieniem lub kradzieżą; z wyłączeniem szkód powstałych w wyniku kradzieży z 
włamaniem i rabunku, 
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- powstałe podczas tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania 
ubezpieczonego sprzętu (nie dotyczy przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, przeglądem, 
naprawą), 
- którymi są wyłącznie defekty estetyczne, które nie mają wpływu na pracę sprzętu, 
- spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, 
jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje 
temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić 
niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na 
specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków 
klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu, 
- spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym przez pośrednie działanie wyładowań 
elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych,  jeżeli sprzęt ten nie został wyposażony w urządzenia 
zabezpieczające przed pośrednim działaniem wyładowań elektrycznych w atmosferze i zjawisk 
pochodnych.” 
 

u) katastrofa budowlana  
Nagłe i nieprzewidziane fizyczne uszkodzenie ubezpieczonego obiektu lub jego części w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego o ile nastąpiły one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia 
losowego objętego ochroną ubezpieczeniową; limit odpowiedzialności 5 000 000 PLN. 

v) zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem 
ubezpieczenia, 

w) przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe w mieniu i środkach medycznych, 
przechowywanych przez ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych: 
Ubezpieczyciel odpowiada za zniszczenia na skutek rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej 
temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem objętej ochroną ubezpieczeniową nagłej i 
nieprzewidzianej szkody fizycznej w urządzeniu (maszynie) chłodniczym  utrzymującym określoną 
temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania. Odpowiedzialność ubezpieczyciela za 
szkody istnieje pod warunkiem, że ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 
- szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorą 
chłodniczą  przeznaczoną do przechowywania, 
- szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych przeznaczonych do 
przechowywania powstałe w okresie pierwszych 6 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu 
przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego,  
- szkody będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób 
lub naturalnego zepsucia, 
- szkody będące bezpośrednim rezultatem niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, 
niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli 
nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w urządzeniu (maszynie) chłodniczym, 
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia 
w sprzedaży lub dostawie, 
- szkody w środkach z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 150 000 PLN i 
obejmuje wszystkie lokalizacje Ubezpieczonego. Franszyza redukcyjna: 3 %  wartości  szkody  nie  mniej  niż  
500 PLN. Szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia i środków znajdujących się w urządzeniu 
chłodniczym bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody, obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, 
określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po 
szkodzie. 

x) rabunek, kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), 
y) wandalizm (dewastacja),  
z) szkody estetyczne w tym także graffiti, 
aa) koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego 

bezpośredniego zagrożenia, 
bb) koszty związane z akcją ratowniczą jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub 

niedopuszczenie do ich zwiększenia; limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia 500 000 
PLN, 
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cc) koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu 
części niezdatnych do użytku, 

dd) ryzyka wymienione powyżej dla mienia ruchomego znajdującego się pod gołym niebem z limitem 
odpowiedzialności 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

1.2. Miejsce ubezpieczenia  
- Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław 
- ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica (filia) 
oraz wszystkie pozostałe lokalizacje, w których znajduje się i będzie znajdować się mienie należące lub 
użytkowane przez ubezpieczającego 
 

Informacje dodatkowe o lokalizacjach: zgodnie z załącznikiem nr 10 SIWZ oraz 11 SIWZ 
 

 1.3. Przedmiot i sumy ubezpieczenia 
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) Zamawiającego w 
okresie ubezpieczenia (także mieniem w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania 
umowy ubezpieczenia) oraz inne mienie według SIWZ, w szczególności: 

 budynki i budowle – obiekty budowlane wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, takimi jak 
między innymi: drzwi, bramy, dźwigi osobowe i/lub osobowo‐towarowe, okna z zamknięciami (wraz z 
oszkleniem), elementy wykończeniowe, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, alarmowe i inne 
technologiczne, elementy stałe wbudowane i złączone z substancją budynku (przegrody i ścianki 
działowe, powłoki malarskie, tynki i okładziny ścian i sufitów, podłogi, zabudowy, drzwi wewnętrzne i 
zewnętrzne, szklane elementy tworzące ściany zewnętrzne, dachy, pokrycie elewacji budynków), a 
także ogrodzenia, place, parkingi, kotłownie, drogi, chodniki, garaże, oświetlenie, punkty informacyjne, 
przyłącza wody, energii cieplnej, kanalizacyjne, gazowe, rurociągi, stacje transformatorowe wraz z 
przyłączami, rozdzielnie, 

 pozostałe środki trwałe – wszelkie maszyny, urządzenia, wyposażenie, w tym także sprzęt 
elektroniczny i medyczny nie ujęty w wykazie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 

 mienie użyczone, najmowane lub użytkowane na podstawie innej podobnej formy korzystania z cudzej 
rzeczy, 

 niskocenne składniki majątkowe - mienie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostało 
jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych i nie jest ujmowane w ewidencji środków trwałych, 

 środki obrotowe – majątek obrotowy służący do bieżącej działalności Zamawiającego, w tym leki, 
materiały opatrunkowe, środki dezynfekujące, środki czystości, opał, materiały eksploatacyjne, 

 wartości pieniężne, w szczególności: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, znaczki 
skarbowe, gwarancje i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę i inne walory w wartościach 
nominalnych. 

 
Wykaz mienia i sum ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 9 SIWZ.  
 

Od dnia początkowej daty ubezpieczenia, ochroną na warunkach umowy zostają objęte także wszystkie 
nowo nabyte środki trwałe i pozostałe mienie użytkowane przez ubezpieczającego, w których posiadanie 
wszedł w okresie od dnia przygotowania danych do przetargu tj. od dnia 30.04.2016 r., a początkową datą 
ubezpieczenia oraz mienie, którego wartość wzrosła w tym okresie wskutek dokonanych ulepszeń, 
modernizacji lub remontów. Zgłoszenie w/w mienia do ubezpieczyciela nastąpi w terminie 30 dni od daty 
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Rozliczenie składki dodatkowej za tak ubezpieczane mienie, nastąpi 
w ciągu 30 dni od dostarczenia wykazu zgodnie z przyjętymi stawkami według systemu pro rata temporis. 
 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
System 

ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia  

(w PLN) 
Wartość 

1 budynki i budowle sumy stałe 76 283 324,27 księgowa brutto 
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2 
pozostałe środki trwałe (maszyny, 
urządzenia, wyposażenie) 

sumy stałe 44 571 603,42 księgowa brutto 

3 

Specjalistyczne sprzęty medyczne 
(przyspieszacz, akcelerator, tomograf 
komputerowy, rezonans magnetyczny, 
symulator, skaner PET/CT) 

sumy stałe 116 384 723,69 księgowa brutto 

4 

mienie użyczone, najmowane lub 
użytkowane na podstawie innej 
podobnej formy korzystania z cudzej 
rzeczy 

sumy stałe 1 874 623,64 księgowa brutto 

5 niskocenne składniki majątkowe sumy stałe 208 536,94 księgowa brutto 

6 wartości pieniężne w schowku  pierwsze ryzyko 10 000,00 nominalna 

7 

środki obrotowe  
(leki, materiały opatrunkowe, środki 
dezynfekujące, środki czystości, opał, 
materiały eksploatacyjne) 

sumy zmienne 2 895 400,00 
koszt zakupu / 
wytworzenia 

8 Mienie pracownicze pierwsze ryzyko 200 000,00 rzeczywista 

9 
szyby i przedmioty szklane od 
stłuczenia i pęknięcia 

pierwsze ryzyko 15 000,00 
odtworzeniowa 

nowa 

ŁĄCZNIE 242 443 211,96 -------------------- 

 
1.4. Limity kradzieżowe 
Pierwsze ryzyko z redukcją sumy ubezpieczenia po szkodzie. 
 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
System 

ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia  

(w PLN) kradzież z 
włamaniem i 

rabunek 

Suma 
ubezpieczenia 

(w PLN) 
wandalizm/ 
dewastacja 

1 
środki trwałe, mienie niskocenne, mienie 
pracownicze 

pierwsze ryzyko 600 000,00 

500 000,00 
2 środki obrotowe 

3 mienie osób trzecich 

4 
Wartości pieniężne od kradzieży z 
włamaniem, rabunku z lokalu oraz w 
transporcie 

pierwsze ryzyko 10 000,00 

 
1.5 Franszyza redukcyjna / franszyza integralna / udziały własne 
1.5.1. ryzyka wszystkie  
Franszyza redukcyjna: 

a. gotówka, mienie pracownicze: zniesiona 
b. szyby i przedmioty szklane od stłuczenia:  100 PLN 
c. pozostałe mienie:    500 PLN 

Franszyza integralna:      zniesiona 
Udział własny:       zniesiony 
 
1.5.2. ryzyka kradzieżowe: 
Franszyza redukcyjna:    zniesiona 
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Franszyza integralna:  100 EUR (równowartość w złotych w dniu powstania szkody 
wg kursu średniego NBP) 

 
1.6. Klauzule obligatoryjne 
1/ Klauzula reprezentantów 
Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody 
spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób, za które 
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów ubezpieczającego. Za reprezentantów 
Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem (zamawiającym). 
2/ Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia 
W okresie ubezpieczenia ochrona obejmie nowo nabywane środki trwałe oraz poniesione nakłady 
inwestycyjne, z gwarancją pokrycia do pełnej wartości i rozliczeniem w terminie 30 dni po zakończeniu 
okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na Ubezpieczonego 
ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia. Limit odpowiedzialności 20 000 000 PLN. W ramach w/w limitu 
ochroną ubezpieczeniową objęte zostanie mienie nabyte w okresie od przekazania danych (30.04.2016) do 
daty początku ochrony ubezpieczeniowej (08.06.2016 r.).  
Za udzielenie ochrony w ramach klauzuli, ubezpieczyciel nie będzie pobierał składki dodatkowej do 
wskazanego limitu. 
3/ Klauzula jurysdykcji 
W przypadku sporów postępowanie prowadzone będzie przez sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego. 
4/ Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia (ograniczenie zasady proporcji wg formuły szkody) 
Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość 
szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.   
5/ Klauzula LEEWAY’a (ograniczenie zasady proporcji wg formuły sumy ubezpieczenia) 
Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość 
przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą 
ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu powstania szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia.   
6/ Klauzula stempla 
Ubezpieczyciel uznaje za dzień zapłaty składki lub jej raty, dzień złożenia przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego polecenia przelewu lub datę stempla uwidocznionego na przelewie 
bankowym, pocztowym lub datę przelewu elektronicznego, przy założeniu, że na koncie 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jest kwota pozwalająca na realizację zlecenia przelewu na rzecz 
Ubezpieczyciela najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub 
płatniczym jako termin zapłaty. 
7/ Klauzula ochrony dla mienia w przebudowie 
Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu 
ubezpieczenia: 

a) prac ziemnych  
b) prac konserwacyjnych, remontów, modernizacji i robót budowlanych, także tych na które zgodnie z 

prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę, z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie 
wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: 
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 1 000 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia. 

8/ Klauzula roszczeń regresowych 
Z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) 
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę nie przechodzą na ubezpieczyciela do wysokości 
zapłaconego odszkodowania jeżeli dotyczą one: krewnych (wstępnych i zstępnych), osób za które 
ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na 
podstawę prawną zatrudnienia, wolontariuszy oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
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wyłącznie na jego rzecz. Roszczenia regresowe nie przechodzą na ubezpieczyciela także w sytuacji, gdy 
wskazane osoby wyrządziły szkodę wskutek rażącego niedbalstwa. 
9/ Klauzula zwrotu składki 
W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez jedną ze stron, ubezpieczyciel zwróci składkę 
proporcjonalnie za niewykorzystany okres ochrony (bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych). 
10/ Klauzula braku potrącania zużycia technicznego  
Odszkodowanie wypłacane zgodnie z podstawą szacowania wartości mienia określoną w dokumencie 
ubezpieczenia (odtworzeniową nową lub księgową brutto) bez względu na wartość zużycia technicznego 
mienia. Oznacza to, że stopień zużycia technicznego nie jest brany pod uwagę przy wypłacie 
odszkodowania. 
11/ Klauzula cesji 
Przedmiotowa umowa ubezpieczenia w zakresie w jakim dotyczy ruchomości i nieruchomości, nie wygasa w 
wyniku przejścia własności ubezpieczonego mienia na Bank lub zakład ubezpieczeń, wskutek 
przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności względem Ubezpieczającego. Umowa ubezpieczenia nie 
wygasa również wskutek powrotnego przejścia na Ubezpieczającego własności mienia przewłaszczonego w 
wyniku spłaty długu. Umowa ubezpieczenia nie wygasa niezależnie od tego, ile razy dokonywane będą 
wymienione wyżej czynności.     
12/ Klauzula przepięć 
Zakład ubezpieczeń zrekompensuje szkody powstałe na wskutek przepięć wywołanych wyładowaniami 
atmosferycznymi lub innymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody pośrednie powstałe w 
ubezpieczanym mieniu. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania 
atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu 
ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w 
bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe 
w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 
Wymienione zdarzenia losowe zostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego 
zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników 
przeciwprzepięciowych). Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego 
rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. 
Ogólny limit odpowiedzialności 1 000 000 PLN do pełnej wysokości ubezpieczonego składnika 
majątkowego. 
13/ Klauzula szkód elektrycznych 
Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w 
ruchomościach objętych ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów oraz w instalacjach elektrycznych, 
powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu 
napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza 
dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od 
instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarciu, 
uszkodzeniu izolacji. Limit odpowiedzialności 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
14/ Klauzula formy dokumentu 
Wszelkie oświadczenia woli dotyczące umowy ubezpieczenia, składane przez Ubezpieczonego, jego 
pełnomocnika lub zakład ubezpieczeń, mogą być przekazywane również w formie elektronicznej lub 
faksowej w postaci przesłanego dokumentu z odciśniętym podpisem osoby uprawnionej.    
15/ Klauzula odpowiedzialności za elementy szklane 
Zakład ubezpieczeń odpowiada za zniszczenie, uszkodzenie, stłuczenie wszystkich przedmiotów szklanych 
znajdujących w ubezpieczanych lokalizacjach do pełnej wartości ich odtworzenia z uwzględnieniem kosztów 
transportu, demontażu i montażu, usługi ekspresowej oraz konieczności odtworzenia znajdujących się na 
nich znaków graficznych reklam itp. wraz z wymianą stolarki w przypadku zdarzeń objętych ochroną 
ubezpieczeniową w ramach polisy ubezpieczenia ryzyk wszystkich. Limit odpowiedzialności 10 000 PLN. 
16/ Klauzula wyrównania kwot – ubezpieczenie prewencyjne 
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Jeżeli w razie szkody zostanie stwierdzone, że sumy ubezpieczenia poszczególnych ubezpieczonych pozycji 
przekraczają odpowiadające im wartości ubezpieczenia, to nadwyżki zostaną podzielone na te pozycje, co 
do których zachodzi niedoubezpieczenie lub dla których zapisana w polisie suma ubezpieczenia jest 
niewystarczająca z powodu powstałych kosztów związanych z uniknięciem lub ograniczeniem szkody. Limit 
odpowiedzialności 500 000 PLN dotyczy przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie 
sum stałych. 
17/ Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieży 
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 – limit 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
18/ Klauzula terminu dokonania oględzin 
W przypadku zajścia szkody zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do dokonania oględzin niezwłocznie, w 
terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody, z zastrzeżeniem „klauzuli szybkiej 
likwidacji szkód”. 
19/Klauzula uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia: 
1.      Zakres ubezpieczenia rozszerza się o następujące zdarzenia: działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe 
użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w 
wyniku celowego i świadomego działania) zgodnie z poniższym opisem: 
2.      Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty od szkód 
mechanicznych spowodowanych: 
a)      działaniem człowieka, 
b)      wadami produkcyjnymi, 
c)      przyczynami eksploatacyjnymi, 
d)      awariami lub uszkodzeniami (w tym także elektrycznymi m.in. przepięcia, zwarcia, przetężenia - bez 
związku z wyładowaniami atmosferycznymi oraz awariami będącymi następstwem dostania się ciała 
obcego, rozerwania na skutek, montażowych, wadliwego wykonania, wad materiałowych, niedoboru 
chłodziw, smarów, olejów) maszyn, urządzeń i aparatów zainstalowanych w miejscu wymienionym w 
umowie, zdatnych do użytku i użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem. 
3.      Za szkody spowodowane: 
a)      działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do 
obsługi osób oraz uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 
b)      wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub 
konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania 
maszyny lub zamontowania  jej na stanowisku pracy, 
c)      przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne 
polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły 
odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: 
sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 
d)      awarią i uszkodzeniem uważa się doprowadzenie do stanu technicznego maszyny, urządzenia lub 
aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejszenie sprawności lub 
niesprawność maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdatność do działania. 
4.      Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
a)      w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje 
podlegają okresowej wymianie w  ramach konserwacji, 
b)      w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,  
c)      będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
d)      spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
e)      o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia, 
f)       wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści, 
g)      w postaci utraty zysku, 
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h)      za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, 
sprzedawca, gwarant lub warsztat naprawczy, o ile nie uchyla się od odpowiedzialności. 
5.      Franszyza redukcyjna: 
a)      dla sprzętu o wartości pow. 500.000 tyś zł -5% szkody min. 1 000 zł 
b)      dla pozostałego sprzętu - 5% szkody min. 500 zł 
6.      W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie wypłaca się do wartości odtworzeniowej nowej. 
7.      Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
20/ Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody 
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez zakład ubezpieczeń roszczenia z 
tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do uregulowania 
pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie potracona 
kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki.  
21/ Klauzula kradzieży zwykłej 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające na tzw. kradzieży zwykłej bez włamania, 
niewyjaśnionym zaginięciu lub zgubieniu ubezpieczonego mienia. Limit odpowiedzialności zostaje określony 
na 15 000 PLN, a suma ulega odnowieniu po wypłacie odszkodowania jedynie na wniosek ubezpieczonego 
po akceptacji zakładu ubezpieczeń. W przypadku podejrzenia kradzieży z art. 278 § 1 Kodeksu karnego na 
ubezpieczającym ciąży obowiązek powiadomienia Policji. 
22/ Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie 
Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela wynosi minimum 4 dni od dnia jej powstania lub daty 
powzięcia wiadomości przez ubezpieczonego o szkodzie. W przypadku gdy ostatni dzień na zgłoszenie jest 
dniem ustawowo wolnym od pracy, termin ten przedłuża się do pierwszego dnia roboczego. 
22/ Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki 
niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie mają zastosowanie tylko w sytuacji 
kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub 
ustalenia rozmiaru szkody. 
24/ Klauzula przeniesienia mienia pomiędzy lokalizacjami 
Zakład ubezpieczeń będzie ponosił odpowiedzialność również w przypadku zmiany miejsca ubezpieczenia 
mienia (przeniesienie pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami) z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody 
podczas transportu. 
25/ Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną od ryzyka kradzieży lub dewastacji urządzenia zewnętrzne należące do 
Ubezpieczonego/Ubezpieczającego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność 
lub użytkowanych przez Ubezpieczającego. Urządzenia będą zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, 
aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit 
odpowiedzialności 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
26/ Klauzula dewastacji i szkód estetycznych 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody spowodowane przez osoby trzecie w ubezpieczonym mieniu (z 
wyłączeniem wartości pieniężnych), powstałe wskutek dewastacji i wandalizmu, za które uważa się 
rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia. Ochrona obejmuje także szkody estetyczne 
polegające m.in. na pomalowaniach, zadrapaniach, zarysowaniach i graffiti. Ochrona ubezpieczeniowa nie 
dotyczy obiektów trwale opuszczonych. Limit odpowiedzialności 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia, z podlimitem 5 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na ryzyko pomalowania i 
graffiti. 
27/ Klauzula przekształceń 
W przypadku decyzji o przekształceniu własnościowym Zamawiającego (w tym także w spółkę prawa 
handlowego), za zgodną wolą stron na wniosek Zamawiającego, Ubezpieczyciel dokona cesji wszelkich praw 
wynikających z zawartych umów ubezpieczenia na nowy podmiot, z zachowaniem wszystkich warunków 
określonych w umowie. 
28/ Klauzula odpowiedzialności 
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Z zastrzeżeniem art. 811 Kodeksu cywilnego (niezgodność dokumentu ubezpieczenia z ofertą), 
odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, rozpoczyna się od dnia 
wskazanego we wniosku ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia (odpowiedzialności 
ubezpieczyciela). Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, niezależnie od późniejszego terminu doręczenia 
ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia ani też uzgodnienia dnia zapłaty składki (lub jej raty) po dniu 
wskazanym jako początek odpowiedzialności ubezpieczyciela.   
29/ Klauzula kosztów ewakuacji 
Ubezpieczyciel pokrywa udokumentowane koszty ewakuacji personelu, pacjentów oraz mienia, poniesione 
wskutek aktów terroryzmu z włączeniem fałszywych alarmów o podłożeniu ładunku bombowego. Limit 
odpowiedzialności: 200 000 PLN. 
30/ Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 
Odszkodowanie obejmuje koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w tym także rozbiórki i demontażu, w 
granicach limitu do 2 000 000 PLN wypłacanego ponad sumę ubezpieczenia. 
31/ Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych  
Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczonych kosztów pokryje poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnione 
koszty pracy w celu likwidacji skutków szkody wynikłe z zatrudnienia osób w godzinach nadliczbowych, 
nocnych i w dni wolne od pracy (w tym także koszty podróży serwisantów). Dodatkowy limit 
odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli wynosi 50 000 PLN. 
32/ Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia 
W okresie ubezpieczenia ochrona obok wymienionych w polisie miejsc, obejmuje także wszystkie aktualne i 
przyszłe lokalizacje wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób użytkowane przez 
Ubezpieczającego na terenie Polski, pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia w terminie 30 dni od 
uruchomienia działalności w nowej lokalizacji. 
a. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, 

rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-
montażowych (w tym podczas prób i testów). 

b. Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) 
odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych. W terminie 30 dni od zgłoszenia 
wykonawca dokona na własny koszt lustracji ryzyka wydając ewentualne zalecenia pokontrolne. W 
przeciwnym razie wykonawca uzna za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i 
przeciwpożarowe i odstąpi od wymagań OWU. 

c. Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi 1 000 000 PLN. Jeżeli wartość 
mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną wartość, lokalizacja ta może zostać 
ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

d. Składka będzie rozliczana systemem pro rata za udzielony okres ubezpieczenia. Składka podlegać będzie 
rozliczeniu pro rata temporis w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego 
kwartału okresu ubezpieczenia. 

33/ 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. 

34/ Klauzula samolikwidacji szkód 
Dla szkód o wartości poniżej 10 000 PLN, ubezpieczony po sporządzeniu protokołu potwierdzonego przez 
osobę do tego uprawnioną oraz po powiadomieniu ubezpieczyciela, może przystąpić do natychmiastowej 
naprawy szkody, pod warunkiem wykonania dokumentacji fotograficznej.  
35/ Klauzula składowania środków obrotowych  
W przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną także środki 
obrotowe składowane bezpośrednio na podłodze. Limit odpowiedzialności 100 000 PLN, o ile składowanie 
nie jest niezgodne z zaleceniami producenta. 
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36/ Klauzula wartości księgowej brutto 
Jeżeli wartość odtworzeniowa lub rzeczywista uszkodzonego mienia jest wyższa od wartości księgowej 
brutto (wartość księgowa początkowa) przyjętej jako podstawa szacowania wartości mienia, 
odszkodowanie wypłacane jest do wysokości zadeklarowanej wartości księgowej brutto bez stosowania 
zasady proporcji. Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowaną wartość księgową brutto bez względu na wiek, 
stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia. 
37/ Klauzula przydatności środków obrotowych do dalszej dystrybucji po szkodzie 
Jeżeli w wyniku ubezpieczonego zdarzenia nastąpi takie uszkodzenie surowców, produktów lub wyrobów 
gotowych, które uniemożliwi w świetle obowiązującego prawa dalszą ich dystrybucję lub wykorzystanie, 
ubezpieczyciel wypłaci w takim przypadku ubezpieczającemu odszkodowanie nawet za te środki obrotowe, 
które nie mają oznak uszkodzeń zewnętrznych, a nie nadają się do sprzedaży lub dalszego wykorzystania  z 
powodu warunków, w jakich się znajdowały i które to warunki miały wpływ na zmianę ich właściwości 
mechanicznych lub fizykochemicznych. 
38/ Klauzula kosztów dostosowania się do zaleceń organów państwowych  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia ustala się, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową, uzasadnione i 
udokumentowane, dodatkowo poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z powstałą 
szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty wynikające z konieczności odtworzenia lub naprawienia 
mienia zgodnie ze stosownymi obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Limit 
odpowiedzialności: 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
39/ Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności  
a. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o wszelkie proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty 
dodatkowe związane z zastosowaniem rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń w 
prowadzeniu działalności gospodarczej.  
b. Koszty dodatkowe objęte są ochroną, o ile są następstwem szkody materialnej w ubezpieczonym mieniu, 
w zakresie objętym umową ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, za które Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą.  
c. Za dodatkowe koszty proporcjonalne uważa się koszty powtarzające się i wzrastające proporcjonalnie do 
długości okresu zakłóceń  m.in. takie jak: 
- koszty użytkowania mienia zastępczego (w tym zastępczych lokalizacji i obiektów), 
- koszty leasingu/najmu urządzeń zastępczych, 
- koszty zastosowania zamiennych procesów roboczych i metod operacyjnych, 
- koszty zatrudnienia dodatkowego personelu oraz zastosowania zewnętrznych mocy produkcyjnych lub 
usług w zakresie przetwarzania danych, 
- koszty wynagrodzeń pracowników za pracę w dni wolne od pracy. 
d. Za dodatkowe koszty nieproporcjonalne uważa się koszty niezależne od długości okresu przerw w 
prowadzeniu działalności. Koszty takie ubezpieczający ponosi jednorazowo po wystąpieniu zakłóceń, w celu 
zabezpieczenia ciągłości działalności. W szczególności są to: 
- koszty adaptacji mienia, 
- koszty montażu i demontażu sprzętu zastępczego, 
- koszty prowizorycznej naprawy ubezpieczonego mienia. 
e. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są koszty powstałe w wyniku:  
- decyzji właściwych organów administracji lokalnej lub państwowej, które uniemożliwiają lub opóźniają 
odtworzenie zniszczonego mienia,  
- innowacji i ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy zniszczonego mienia,  
- braku kapitału niezbędnego do odtworzenia zniszczonego mienia we właściwym czasie. 
f. Ubezpieczyciel pokrywa niezbędne koszty dodatkowe (zależne i niezależne od czasu) poniesione przez 
ubezpieczającego w maksymalnym okresie odszkodowawczym wynoszącym 3 miesiące, przy czym okres 
odszkodowawczy rozpoczyna się od daty szkody w mieniu powodującej zakłócenie w działalności.  
g. Przez okres odszkodowawczy uważa się okres faktycznych zakłóceń działalności, w którym konieczne jest 
stosowanie rozwiązań prowizorycznych w celu ich minimalizacji, jednakże nie dłużej niż do końca 
określonego maksymalnego okresu odszkodowawczego.  
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h. W każdej szkodzie obowiązuje udział własny w wysokości 2 dni dla proporcjonalnych kosztów działalności 
oraz 20% dla nieproporcjonalnych kosztów działalności. 
i. Limit odpowiedzialności wynosi 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
(pierwsze ryzyko). 
40/ Klauzula uderzenia pojazdu  
Za szkodę spowodowaną uderzeniem pojazdu uważa się każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego 
mienia powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu drogowego, pojazdu wolnobieżnego (np. 
wózka widłowego) lub szynowego, z włączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane 
przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność. Odszkodowanie do pełnej 
wysokości ubezpieczonego składnika obejmuje zarówno uszkodzenia i zniszczenia pojazdu jak i mienia, 
które uległo zniszczeniu w wyniku zdarzenia. 
41/ Klauzula kosztów transportu  
Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczonych kosztów pokryje poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnione 
koszty transportu części zamiennych i ubezpieczonego mienia z siedziby producenta do miejsca montażu 
oraz z miejsca, w którym jest ono zamontowane do zakładu naprawczego wraz z drogą powrotną (w tym 
także koszty przesyłek ekspresowych i fracht lotniczy). Limit  odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu 
niniejszej klauzuli nie może przekroczyć 10 % sumy ubezpieczenia i jest wypłacany ponad sumę 
ubezpieczenia (dotyczy sumy ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą). 
42/ Klauzula aktów terroryzmu  
Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu będące 
bezpośrednim następstwem nielegalnych akcji (indywidualnych czy grupowych) organizowanych z pobudek 
ideologicznych, politycznych, gospodarczych czy socjalnych, skierowanych przeciwko osobom lub obiektom 
w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego zakładów 
przemysłowych lub wytwórczych. Limit odpowiedzialności 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. Franszyza redukcyjna 10% wysokości szkody nie mniej niż 5.000.-zł 
43/Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu ruchomym 
dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z 
uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień 
roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. 
Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, 
Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata 
odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód 
kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 
szkody spowodowanej kradzieżą. 
43/ Klauzula VAT 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT to 
odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT. 
44/ Klauzula funduszu prewencyjnego  
Zakład ubezpieczeń ustanawia na cele poprawy bezpieczeństwa Ubezpieczonego fundusz prewencyjny w 
wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane 
przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, po uprzednim ustaleniu sposobu wykorzystania tych 
środków z Ubezpieczycielem. Wysokość funduszu wyniesie min. 5 000 PLN w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
45/ Klauzula interpretacji postanowień dodatkowych 
Klauzule i inne postanowienia dodatkowe wprowadzone do umowy ubezpieczenia w trakcie negocjacji jej 
warunków, w przypadku braku odrębnego zapisu potwierdzającego zamiar zawężenia zakresu ochrony 
wynikającego z ogólnych warunków ubezpieczenia zaproponowanych przez ubezpieczyciela (OWU), 
obowiązują wyłącznie w takim zakresie, w jakim zmieniają postanowienia OWU na korzyść ubezpieczonego 
lub ubezpieczającego. Postanowienia te odnoszą się także do limitów kwotowych ubezpieczonych ryzyk.   
46/ Klauzula likwidacji szkód. 
1)  Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, iż bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka 
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trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto dla mienia 
ubezpieczonego wg tej wartości lub do wartości odtworzeniowej nowej dla mienia ubezpieczonego wg tej 
wartości, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. Wypłata odszkodowania za mienie 
odbędzie się na rzecz i konto Ubezpieczającego, bez konieczności składania innych oświadczeń poza 
oświadczeniem Ubezpieczającego, a podstawą wypłaty odszkodowania będzie faktura zakupu lub naprawy, 
protokół przekazania lub umowa. 
2) W przypadku nie odtworzenia środka trwałego odszkodowanie wypłacane będzie w wartości 
rzeczywistej. Postanowienie  w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy poniżej wskazanych sytuacji: 
a) gdy Ubezpieczający podejmie decyzję o zmianie miejsca odbudowania/odtworzenia mienia po szkodzie, 
b) gdy ze względu na zmianę technologii, norm, standardów itp. nie jest możliwa odbudowa uszkodzonego 
mienia do stanu identycznego ze stanem sprzed szkody. Wartość odszkodowania zostanie ustalona w 
oparciu o zbliżone pod względem parametrów technicznych obecnie wytwarzane elementy użyte do 
odbudowy mienia z zastrzeżeniem, że górną granicę odszkodowania będzie stanowiła wartość odtworzenia 
w ramach sum przyjętych do ubezpieczenia, 
c) gdy Ubezpieczony podejmie decyzję o odtworzeniu mienia po szkodzie bez względu na termin 
rozpoczęcia jego realizacji. Wypłacone odszkodowanie do wartości rzeczywistej będzie traktowane jako 
zaliczka, 
3)  W przypadku nieodtwarzania odszkodowanie będzie wypłacane tak jakby nastąpiła naprawa, zakup, 
bądź odbudowa – na podstawie przewidywanych kosztów takich działań. Podstawą określenia wysokości 
odszkodowania będzie przedłożona przez Ubezpieczającego kalkulacja potencjalnych kosztów likwidacji 
szkody, Zasada ta obowiązuje z zastrzeżeniem, że odszkodowanie zostanie przeznaczone na wcześniej 
nieplanowane środki trwałe ( inwestycje, modernizacje itp. ) służące podstawowej działalności 
Ubezpieczającego. W przeciwnym razie odszkodowanie zostanie wypłacone wg wartości rzeczywistej 
mienia dotkniętego szkodą . 
 
1.7. Klauzule dodatkowe (nieobligatoryjne) 
1/ Klauzula automatycznego doubezpieczenia – 3 pkt 
Po zaistnieniu zdarzenia, na skutek którego do zakładu ubezpieczeń zostaje skierowane roszczenie o 
wypłatę odszkodowania, suma ubezpieczenia ulega automatycznemu odnowieniu bez konieczności 
pisemnego wniosku ze strony Ubezpieczającego. Limit ten jest automatycznie przywrócony pod warunkiem 
opłacenia składki proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na pisemne wezwanie 
zakładu ubezpieczeń. Automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia nie dotyczy sum określonych w 
systemie pierwszego ryzyka, w tym także limitów wskazanych w klauzulach dodatkowych i obligatoryjnych. 
2/ Klauzula wypłaty odszkodowania – 3 pkt 
Zakład ubezpieczeń nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania decyzji o umorzeniu 
postępowania przez uprawnione do tego organy państwowe. 
3/ Klauzula strajków, zamieszek, rozruchów społecznych, lokautów (SRCC) – 3 pkt 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i 
ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że: 
1.    Ubezpieczyciel obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu bezpośrednio powstałe wskutek strajków, 
zamieszek lub rozruchów, przy czym przez: 
a)    strajk uważa się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych 
lub politycznych 
b)    zamieszki uważa się gwałtowne demonstracje, nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko 
władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego. 
c)    rozruchy uważa się gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek, 
2.   Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przejściowej lub bezterminowej 
utraty kontroli nad mieniem powstałej wskutek konfiskaty, zarekwirowania lub zajęcia mienia przez 
prawomocne władze. 
3.    Granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli jest limit odpowiedzialności 
określony w umowie ubezpieczenia 100 000 PLN. 
4/ Klauzula przeoczenia – 3 pkt 
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Zakład ubezpieczeń nie odmówi wypłaty pełnego odszkodowania w przypadku gdy Ubezpieczający przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia lub w trakcie jej obowiązywania, nie podał do wiadomości zakładu 
ubezpieczeń okoliczności istotnych dla oceny ryzyka, zakresu odpowiedzialności lub wysokości składki, 
także wtedy gdy Ubezpieczyciel zapytywał o nie przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Wyłączenie to nie 
będzie miało zastosowania w przypadkach gdy Ubezpieczający umyślnie nie przekazał takich informacji 
zakładowi ubezpieczeń.  
6/ Klauzula temperatury środków obrotowych – 3 pkt 
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w środkach obrotowych, w wyniku zmiany 
temperatury powstałej wskutek awarii, uszkodzenia, zniszczenia lub innych błędów w działaniu urządzeń 
chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych lub innych regulujących temperaturę otoczenia. 
7/ Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia – 3 pkt 
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub 
zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od 
odpowiedzialności. Odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa 
mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. 
8/ Klauzula funduszu prewencyjnego – 5 pkt 
Zakład ubezpieczeń ustanawia na cele poprawy bezpieczeństwa Ubezpieczonego fundusz prewencyjny w 
wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane 
przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, po uprzednim ustaleniu sposobu wykorzystania tych 
środków z Ubezpieczycielem. Fundusz zwiększa się z kwoty 5 000 PLN określonej w punkcie 1.6, klauzula nr 
44 do kwoty 8 000 PLN. 
9/ Klauzula szkód powstałych wskutek działania lub zaniechania zatrudnionych – 3 pkt 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania osób 
zatrudnionych przez Ubezpieczającego polegające na samowolnym przerwaniu lub zaprzestaniu 
wykonywania pracy z zastrzeżeniem, że limit odpowiedzialności ubezpieczyciela nie przekroczy kwoty 500 
000 PLN, każdorazowo pomniejszanej o kwotę wypłaconego odszkodowania. 
10/ Klauzula braku mediów – 3 pkt 
Ubezpieczyciel obejmuje ochrona szkody związane z przerwami w dostawach wody, gazu, ciepła, energii 
elektrycznej lub innych mediów o ile brak dostawy nastąpił niezależnie od woli ubezpieczającego i nie mógł 
mieć on na to wpływu przy zachowaniu należytej staranności. Ochrona zostaje wyłączona w sytuacji gdy 
brak w dostawach mediów trwał poniżej 2 godzin (franszyza redukcyjna). Limit odpowiedzialności 100 000 
PLN.        
11/ Klauzula inflacyjna – 3 pkt 
Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
uzgadnia się co następuje: 
a/ dopuszcza się wzrost zadeklarowanej sumy ubezpieczenia w okresie ochrony spowodowany przez 
inflację, zgodny ze wskaźnikiem inflacji publikowanym przez GUS, jednak nie większy niż 5% w stosunku 
rocznym 
b/ dodatkowa składka z tytułu wzrostu sumy ubezpieczenia zostanie rozliczona po zakończeniu umowy 
ubezpieczenia na pisemne wezwanie zakładu ubezpieczeń z minimum 14 dniowym terminem zapłaty, 
c/ powyższe ustalenia stosuje się wyłącznie do wyłącznie do środków trwałych będących przedmiotem 
ubezpieczenia umowy. 
12/ Klauzula inwestycyjna – 3 pkt 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody w rozpoczętych i niezakończonych inwestycjach 
(montaż, budowa nowych linii technologicznych, hal, modernizacja istniejących obiektów itp.), w trakcie 
wykonywania kontraktów, prac remontowych powstałe na skutek ryzyk objętych zakresem umowy 
ubezpieczenia. Po dokonaniu odbioru końcowego wewnętrznego ubezpieczone inwestycje zostają 
automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie ryzyk wszystkich. Limit odpowiedzialności 100 
000 PLN. 
 
1.8 Ustalenie wysokości szkody 
1)  W odniesieniu do pozostałych środków trwałych w tym sprzętu elektronicznego ( w tym medycznego): 
jako wysokość szkody przyjmuje się koszt naprawy lub cenę nabycia nowego środka trwałego tego samego 
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rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, zwiększony o koszt transportu i 
montażu, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia. 
Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia 
nowego mienia z uwzględnieniem postanowień dotyczących sumy prewencyjnej określonej w klauzuli suma 
ubezpieczenia prewencyjnego. 
2)   W odniesieniu do przedmiotów podlegających jednorazowej amortyzacji: jako wysokość szkody 
przyjmuje się wartość nowego przedmiotu w dniu powstania szkody określoną według aktualnej ceny 
nabycia . Brak potrąceń z tytułu zużycia technicznego. 
3)  W odniesieniu do środków obrotowych: jako wysokość szkody przyjmuje się wartość zakupu lub 
wytworzenia tych środków. 
4) W odniesieniu do gotówki: Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wartości nominalnej gotówki, przy czym 
w odniesieniu do obcych środków płatniczych jest to równowartość w PLN przeliczona wg średniego kursu 
NBP z dnia powstania szkody. Górną granicą odpowiedzialności stanowi przyjęty do ubezpieczenia limit na 
jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
1.9 Postanowienia dotyczące wysokości wypłaty odszkodowania. 
1)  Szkoda całkowita ma miejsce, kiedy przedmiot ubezpieczenia nie nadaje się do użytkowania, a naprawa 
przedmiotu nie jest możliwa i/lub ekonomicznie nieuzasadniona lub kiedy przedmiot ubezpieczenia nadaje 
się do użytkowania, ale jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona tzn. koszt naprawy przewyższa 
przyjętą wartość przedmiotu ubezpieczenia. Decydująca jest  w tym zakresie opinia Ubezpieczającego. 
2) Szkoda częściowa ma miejsce, kiedy stan techniczny przedmiotu po szkodzie pozwala na dokonanie 
odbudowy/naprawy poszczególnych uszkodzonych elementów i odbudowa ta jest ekonomicznie 
uzasadniona. 
3)  Jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w jednej lokalizacji i z jednej przyczyny w środkach trwałych i 
przedmiotach podlegających jednorazowej amortyzacji i środkach obrotowych w ciągu następujących po 
sobie 72 godziny, uważane będą za jedno zdarzenie szkodowe w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, 
udziału własnego i franszyz określonych w umowie ubezpieczenia. 
4) W przypadku szkody całkowitej w przedmiocie ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony może 
zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych 
materiałów, lokalizacji, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie 
nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości odtworzenia przedmiotu w ramach sum 
przyjętych do ubezpieczenia i wypłacane jest w takiej sytuacji w wysokości rzeczywiście poniesionych 
kosztów i nakładów. 
5) W razie wykorzystania w likwidacji szkody/naprawy przez Ubezpieczającego posiadanych części 
zapasowych ( zapasów magazynowych) Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za wykorzystane części w 
wysokości odpowiadającej kosztom zakupu nowych części do magazynu, pod warunkiem, że zapasy te 
zostały uzupełnione. Jeżeli do likwidacji szkody zostanie wykorzystana część zapasowa, w której miejsce do 
magazynu została następnie złożona część poddana regeneracji lub naprawie po szkodzie, odszkodowanie 
będzie obejmowało dodatkowo koszty regeneracji lub naprawy. Przy czym wartość magazynowa 
powiększona o koszty regeneracji / naprawy nie może przekroczyć kosztów, jakie należałoby ponieść na 
zakup lub wyprodukowanie nowych części. 
 
1.10 W przypadku istnienia zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, dołączonych do oferty, 
obligujących ubezpieczającego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego, 
postanawia się, iż wymóg taki zostanie spełniony również, gdy wymagane czynności będą dokonywane 
przez personel własny. 
 
 
II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
 

2.1. Zakres ubezpieczenia 
Ryzyka wszystkie elektroniki – wszystkie ryzyka fizycznej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia na 
skutek zaistniałego nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń 
zawartych w OWU. 
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Sprzęt przenośny ubezpieczony również na wypadek szkód powstałych w trakcie akcji ratowniczych oraz w 
mieszkaniach pracowników podczas wykorzystywania w celach zawodowych. 
 
Ryzyka obligatoryjne nie podlegające wyłączeniu OWU, zakres ochrony obejmuje szkody będące 
następstwem minimum wymienionych niżej ryzyk:  

a) niewłaściwe działanie człowieka - niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna 
obsługa, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 

b) upadek statku powietrznego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku, 
c) rabunek oraz kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), 
d) wandalizm (dewastacja),  
e) pożar, 
f) uderzenie pioruna, 
g) zbyt wysokie lub niskie napięcie w sieci elektrycznej, przepięcia, w tym także pośrednie działanie 

wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, 
h) zjawisko indukcji, oddziaływanie pola elektrycznego lub magnetycznego, 
i) wybuch (eksplozja), implozja, 
j) skutki uboczne spowodowane przez wysoką temperaturę tzn. przekraczającą zalecenia poprawnej 

pracy określonej przez producenta, 
k) grad, 
l) działanie wiatru o sile większej niż 15 m/s 
m) dym, sadza, osmalenie, przypalenie,  
n) akcja ratownicza w celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia; zabezpieczenie 

przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń 
objętych ochroną ubezpieczeniową, 

o) zalania, szkody wodociągowe, 
p) burza, sztorm, wylew wód podziemnych, wilgoć, para wodna i ciecze w innej postaci, 
q) powódź, 
r) deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), 
s) lawiny, 
t) obsunięcie i zapadanie się ziemi, 
u) wady produkcyjne i technologiczne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się 

dopiero po okresie gwarancji, 
v) skutki działania czynników atmosferycznych (mróz, wiatr, śnieg),  
w) uszkodzenie albo zniszczenie nośnika danych w sposób uniemożliwiający zapisanie lub odczytanie 

zgromadzonych na nim danych, 
x) utrata nośnika danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego 

pomieszczenia lub wskutek rabunku, 
y) ponowne wprowadzenie danych lub programów z archiwum lub istniejącej dokumentacji, 
z) odtworzenie lub ponowne zainstalowanie systemów i/lub oprogramowania, 
aa) uszkodzenie, utrata lub zniszczenie lamp, endoskopów, urządzeń do jądrowego rezonansu 

magnetycznego i urządzeń terapii dożylnej (w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia), 
bb) proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe z limitem 25 000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
cc) ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (120). 
 

2.2. Miejsce ubezpieczenia  
- Pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław 
- ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica (filia – Zakład Radioterapii) 
oraz wszystkie pozostałe lokalizacje, w których znajduje się mienie należące lub użytkowane przez 
ubezpieczającego. 
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2.3. Przedmiot i sumy ubezpieczenia 
Wykaz mienia i sum ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 8 SIWZ.  
 

Od dnia początkowej daty ubezpieczenia, ochroną na warunkach umowy zostają objęte także wszystkie 
nowo nabyte środki trwałe i pozostałe mienie użytkowane przez ubezpieczającego, w których posiadanie 
wszedł w okresie od dnia przygotowania danych do przetargu tj. od dnia 30.04.2016 r., a początkową datą 
ubezpieczenia oraz mienie, którego wartość wzrosła w tym okresie wskutek dokonanych ulepszeń, 
modernizacji lub remontów. Zgłoszenie w/w mienia do ubezpieczyciela nastąpi w terminie 30 dni od daty 
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Rozliczenie składki dodatkowej za tak ubezpieczane mienie, nastąpi 
w ciągu 30 dni od dostarczenia wykazu zgodnie z przyjętymi stawkami według systemu pro rata temporis. 
 
 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia  

(w PLN) 
Wartość 

1 
Sprzęt elektroniczny stacjonarny wraz z 

infrastrukturą sieci 
1 135 978,14 księgowa brutto 

2 
Specjalistyczny medyczny sprzęt 

elektroniczny (stacjonarny i przenośny) 
16 185 088,82 księgowa brutto 

3 
Oprogramowanie, koszt odtworzenia 
nośników danych i zawartych na nich 

informacji np. programów komputerowych 
100 000,00 

wartość nowego 
zamiennika; koszt 

ponownego 
wprowadzenia lub 

odtworzenia danych lub 
programów 

 
Wykonawca akceptuje wiek sprzętu i sposób szacowania wartości na podstawie przekazanego wykazu 
sprzętu elektronicznego (załącznik nr 8 SIWZ). Oznacza to, że przypadku szkody nie będzie podnosił zarzutu 
z tytułu wieku sprzętu i wypłaci odszkodowanie do pełnej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia. 
 
Dla sprzętu elektronicznego (medycznego), którego wiek (liczony od daty pierwszego zakupu i rozpoczęcia 
użytkowania) nie przekracza 10 lat, wypłata odszkodowania następuje według wartości odtworzeniowej 
bez potrącania zużycia technicznego. Dla sprzętu powyżej 10 lat wypłata odszkodowania następuje w 
wartości rzeczywistej uwzględniającej zużycie techniczne. 
 
2.4. Franszyza redukcyjna  

 dla sprzętu stacjonarnego – 500 PLN 

 dla sprzętu medycznego specjalistycznego – 5 % szkody nie mniej niż 300 PLN, maksymalnie 1 000 
PLN 

 dla oprogramowania, kosztów odtworzenia nośników danych i zawartych na nich informacji – 5% 
odszkodowania, nie mniej niż 500 PLN, maksymalnie 1 000 PLN, 

 dla wzrostu kosztów działalności – 2 dni; 20% szkody. 
 
2.5. Klauzule obligatoryjne 
1/ Klauzula reprezentantów 
Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody 
spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób za które 
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów ubezpieczającego. Za reprezentantów 
Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem (zamawiającym). 
2/ Klauzula automatycznego pokrycia nowego mienia 
W okresie ubezpieczenia ochrona obejmie nowo nabywane środki trwałe oraz poniesione zmiany, dodatki i 
ulepszenia środków trwałych, z gwarancją pokrycia do pełnej wartości i rozliczeniem w terminie 30 dni po 
zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od 
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momentu przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia. Limit odpowiedzialności 
3 000 000 PLN. Za udzielenie ochrony w ramach klauzuli, ubezpieczyciel nie będzie pobierał składki 
dodatkowej do wskazanego limitu. 
3/ Klauzula jurysdykcji 
W przypadku sporów postępowanie prowadzone będzie przez sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego. 
4/ Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia (ograniczenie zasady proporcji wg formuły szkody) 
Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość 
szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia.   
5/ Klauzula LEEWAY’a (ograniczenie zasady proporcji wg formuły sumy ubezpieczenia) 
Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość 
przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą 
ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu powstania szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia.   
6/ Klauzula stempla 
Ubezpieczyciel uznaje za dzień zapłaty składki lub jej raty, dzień złożenia przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego polecenia przelewu lub datę stempla uwidocznionego na przelewie 
bankowym, pocztowym lub datę przelewu elektronicznego, przy założeniu, że na koncie 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jest kwota pozwalająca na realizację zlecenia przelewu na rzecz 
Ubezpieczyciela najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub 
płatniczym jako termin zapłaty. 
7/ Klauzula roszczeń regresowych 
Z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) 
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę nie przechodzą na ubezpieczyciela do wysokości 
zapłaconego odszkodowania jeżeli dotyczą one: krewnych (wstępnych i zstępnych), osób za które 
ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na 
podstawę prawną zatrudnienia oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na 
jego rzecz. Roszczenia regresowe nie przechodzą na ubezpieczyciela także w sytuacji, gdy wskazane osoby 
wyrządziły szkodę wskutek rażącego niedbalstwa. 
8/ Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia 
W okresie ubezpieczenia ochrona obok wymienionych w polisie miejsc, obejmuje także wszystkie aktualne i 
przyszłe lokalizacje wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny sposób użytkowane przez 
Ubezpieczającego na terenie Polski, pod warunkiem zgłoszenia do ubezpieczenia w terminie 30 dni od 
uruchomienia działalności w nowej lokalizacji. Limit odpowiedzialności 1 000 000 PLN. 
9/ Klauzula terminu powiadomienia o szkodzie 
Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela wynosi minimum 4 dni od dnia jej powstania lub daty 
powzięcia wiadomości przez ubezpieczonego o szkodzie. W przypadku gdy ostatni dzień na zgłoszenie jest 
dniem ustawowo wolnym od pracy, termin ten przedłuża się do pierwszego dnia roboczego. 
10/ Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się że zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki 
niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie mają zastosowanie tylko w sytuacji 
kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub 
ustalenia rozmiaru szkody. 
11 Klauzula przeniesienia mienia pomiędzy miejscami ubezpieczenia 
Zakład ubezpieczeń będzie ponosił odpowiedzialność również w przypadku zmiany miejsca ubezpieczenia 
mienia (przeniesienie pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami) z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody 
podczas transportu). 
12/ Klauzula zwrotu składki 
W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez jedną ze stron, ubezpieczyciel zwróci składkę 
proporcjonalnie za niewykorzystany okres ochrony (bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych). 
13/ Klauzula cesji 
Przedmiotowa umowa ubezpieczenia w zakresie w jakim dotyczy ruchomości, nie wygasa w wyniku 
przejścia własności ubezpieczonego mienia na Bank lub zakład ubezpieczeń, wskutek przewłaszczenia na 
zabezpieczenie wierzytelności względem Ubezpieczającego. Umowa ubezpieczenia nie wygasa również 
wskutek powrotnego przejścia na Ubezpieczającego własności mienia przewłaszczonego w wyniku spłaty 
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długu. Umowa ubezpieczenia nie wygasa niezależnie od tego, ile razy dokonywane będą wymienione wyżej 
czynności.     
14/ Klauzula formy dokumentu 
Wszelkie oświadczenia woli dotyczące umowy ubezpieczenia, składane przez Ubezpieczonego, jego 
pełnomocnika lub zakład ubezpieczeń, mogą być przekazywane również w formie elektronicznej lub 
faksowej w postaci przesłanego dokumentu z odciśniętym podpisem osoby uprawnionej.    
15/ Klauzula terminu dokonania oględzin 
W przypadku zajścia szkody zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do dokonania oględzin niezwłocznie, w 
terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. 
16/ Klauzula kradzieży zwykłej 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną zdarzenia polegające na tzw. kradzieży zwykłej bez włamania, 
niewyjaśnionym zaginięciu lub zgubieniu ubezpieczonego mienia. Limit odpowiedzialności zostaje określony 
na 15 000 PLN, a suma ulega odnowieniu po wypłacie odszkodowania jedynie na wniosek ubezpieczonego 
po akceptacji zakładu ubezpieczeń. W przypadku podejrzenia kradzieży z art. 278 § 1 Kodeksu karnego na 
ubezpieczającym ciąży obowiązek powiadomienia Policji. 
17/ Klauzula włączenia do ochrony ryzyka trzęsienia ziemi i ruchów tektonicznych 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień  ogólnych warunków 
ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie 
elektronicznym w następstwie trzęsienia ziemi. 
18/ Klauzula włączenia do ochrony ryzyka huraganu 
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień  ogólnych warunków 
ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie 
elektronicznym spowodowane przez huragan. 
19/ Klauzula ubezpieczenia szkód materialnych od daty dostawy 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody materialne w należącym do ubezpieczonego sprzęcie 
elektronicznym, jego częściach i podzespołach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do 
eksploatacji pod warunkiem, że mienie to jest magazynowane w oryginalnych opakowaniach i odpowiednio 
przystosowanych pomieszczeniach, a termin przechowywania i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty 
dostawy. Limit odpowiedzialności 1 000 000 PLN.   
20/ Klauzula sprzętu elektronicznego wyłączonego z eksploatacji 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody materialne w należącym do ubezpieczonego sprzęcie 
elektronicznym, jego częściach i podzespołach, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany 
pozostaje okresowo (maksymalnie do 6 miesięcy) nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w 
ubezpieczanej lokalizacji. Limit odpowiedzialności 1 000 000 PLN.   
21/ Klauzula przekształceń 
W przypadku decyzji o przekształceniu własnościowym Zamawiającego (w tym także w spółkę prawa 
handlowego), za zgodną wolą stron na wniosek Zamawiającego, Ubezpieczyciel dokona cesji wszelkich praw 
wynikających z zawartych umów ubezpieczenia na nowy podmiot, z zachowaniem wszystkich warunków 
określonych w umowie. 
22/ Klauzula odpowiedzialności 
Z zastrzeżeniem art. 811 Kodeksu cywilnego (niezgodność dokumentu ubezpieczenia z ofertą), 
odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, rozpoczyna się od dnia 
wskazanego we wniosku ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia (odpowiedzialności 
ubezpieczyciela). Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, niezależnie od późniejszego terminu doręczenia 
ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia ani też uzgodnienia dnia zapłaty składki (lub jej raty) po dniu 
wskazanym jako początek odpowiedzialności ubezpieczyciela.   
23/ Klauzula wartości księgowej brutto 
Jeżeli wartość odtworzeniowa lub rzeczywista uszkodzonego mienia jest wyższa od wartości księgowej 
brutto (wartość księgowa początkowa) przyjętej jako podstawa szacowania wartości mienia, 
odszkodowanie wypłacane jest do wysokości zadeklarowanej wartości księgowej brutto bez stosowania 
zasady proporcji. Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowaną wartość księgową brutto bez względu na wiek, 
stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia. 
24/ Rozszerzenie pokrycia dla sprzętu przenośnego (kl. 101/1) 
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Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w przenośnym sprzęcie elektronicznym 
używanym przez pracowników Ubezpieczającego poza miejscem ubezpieczenia.  
W przypadku kradzieży z włamaniem z pojazdu, Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę, 
gdy: 

 pojazd posiada twardy dach / jednolitą sztywną konstrukcję, 

 pojazd w trakcie postoju został prawidłowo zamknięty na klucz i zostało uruchomione urządzenie 
antywłamaniowe, jeżeli pojazd był w takie urządzenie wyposażony (np. elektroniczny system 
alarmowy), 

 sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku lub schowku. 

 z wyłączeniem pojazdów specjalnych np. karetek pogotowia, kradzież z włamaniem miała miejsce 
pomiędzy godziną 22.00 a 06.00 rano (ograniczenia czasowego nie stosuje się, jeżeli pojazd z 
transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym, na zamkniętej/ogrodzonej 
posesji lub w zamkniętym garażu). 

25/ Klauzula ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii 
dożylnej z następującymi warunkami: 

 w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa dotyczące pracy 
urządzenia, 

 przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) będą stosowane tylko wtedy kiedy przewód endoskopu 
nie jest załamany w zgięciu, 

 przestrzegane będą zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania 
dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji oraz przechowywania. 

26/ Klauzula szkód w danych i oprogramowaniu  
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w danych i oprogramowaniu spowodowane przez 
zakłócenia w zasilaniu, polegające na utraceniu spójności zapisu danych informatycznych, co skutkuje 
koniecznością odzyskania, poprawienia lub ich ponownego wprowadzenia. Limit odpowiedzialności 10 000 
PLN.   
27/ Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 
Odszkodowanie obejmuje koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w granicach limitu 200 000 PLN 
wypłacanego ponad sumę ubezpieczenia. 
28/ Klauzula samolikwidacji szkód 
Dla szkód o wartości poniżej 5 000 PLN, ubezpieczony po sporządzeniu protokołu potwierdzonego przez 
osobę do tego uprawnioną oraz po powiadomieniu ubezpieczyciela, może przystąpić do natychmiastowej 
naprawy szkody, pod warunkiem wykonania dokumentacji fotograficznej.  
29/ Klauzula VAT 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT to 
odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT. 
30/Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu ruchomym 
dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z 
uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień 
roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. 
Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, 
Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata 
odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód 
kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia 
szkody spowodowanej kradzieżą. 
31/ Klauzula interpretacji postanowień dodatkowych 
Klauzule i inne postanowienia dodatkowe wprowadzone do umowy ubezpieczenia w trakcie negocjacji jej 
warunków, w przypadku braku odrębnego zapisu potwierdzającego zamiar zawężenia zakresu ochrony 
wynikającego z ogólnych warunków ubezpieczenia zaproponowanych przez ubezpieczyciela (OWU), 
obowiązują wyłącznie w takim zakresie, w jakim zmieniają postanowienia OWU na korzyść ubezpieczonego 
lub ubezpieczającego. Postanowienia te odnoszą się także do limitów kwotowych ubezpieczonych ryzyk. 
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32/ Klauzula likwidacji szkód. 
1)  Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, iż bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka 
trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto dla mienia 
ubezpieczonego wg tej wartości lub do wartości odtworzeniowej nowej dla mienia ubezpieczonego wg tej 
wartości, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. Wypłata odszkodowania za mienie 
odbędzie się na rzecz i konto Ubezpieczającego, bez konieczności składania innych oświadczeń poza 
oświadczeniem Ubezpieczającego, a podstawą wypłaty odszkodowania będzie faktura zakupu lub naprawy, 
protokół przekazania lub umowa. 
2) W przypadku nie odtworzenia środka trwałego odszkodowanie wypłacane będzie w wartości 
rzeczywistej. Postanowienie  w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy poniżej wskazanych sytuacji: 
a) gdy Ubezpieczający podejmie decyzję o zmianie miejsca odbudowania/odtworzenia mienia po szkodzie, 
b) gdy ze względu na zmianę technologii, norm, standardów itp. nie jest możliwa odbudowa uszkodzonego 
mienia do stanu identycznego ze stanem sprzed szkody. Wartość odszkodowania zostanie ustalona w 
oparciu o zbliżone pod względem parametrów technicznych obecnie wytwarzane elementy użyte do 
odbudowy mienia z zastrzeżeniem, że górną granicę odszkodowania będzie stanowiła wartość odtworzenia 
w ramach sum przyjętych do ubezpieczenia, 
c) gdy Ubezpieczony podejmie decyzję o odtworzeniu mienia po szkodzie bez względu na termin 
rozpoczęcia jego realizacji. Wypłacone odszkodowanie do wartości rzeczywistej będzie traktowane jako 
zaliczka, 
3)  W przypadku nieodtwarzania odszkodowanie będzie wypłacane tak jakby nastąpiła naprawa, zakup, 
bądź odbudowa – na podstawie przewidywanych kosztów takich działań. Podstawą określenia wysokości 
odszkodowania będzie przedłożona przez Ubezpieczającego kalkulacja potencjalnych kosztów likwidacji 
szkody, Zasada ta obowiązuje z zastrzeżeniem, że odszkodowanie zostanie przeznaczone na wcześniej 
nieplanowane środki trwałe ( inwestycje, modernizacje itp. ) służące podstawowej działalności 
Ubezpieczającego. W przeciwnym razie odszkodowanie zostanie wypłacone wg wartości rzeczywistej 
mienia dotkniętego szkodą. 
33/ Klauzula ubezpieczenia nośników w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) 
Ustala się, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciel 
rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących. Zasady likwidacji szkód w bębnach 
selenowych: 
1.w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku 
odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej, 
2. w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie 
zmniejszona o wskaźnik zużycia, 
3. wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy 
technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia. 

34/ Klauzula ubezpieczenia urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego 
Ustala się, iż Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego 
tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej 
umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi.  
Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w 
bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. 
Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. 
Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy 
ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę 
w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty  podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia 
 
2.6. Klauzule dodatkowe (nieobligatoryjne) 
1/ Klauzula automatycznego doubezpieczenia – 3 pkt  
Po zaistnieniu zdarzenia, na skutek którego do zakładu ubezpieczeń zostaje skierowane roszczenie o 
wypłatę odszkodowania, suma ubezpieczenia ulega automatycznemu odnowieniu bez konieczności 
pisemnego wniosku ze strony Ubezpieczającego. Limit ten jest automatycznie przywrócony pod warunkiem 
opłacenia składki proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na pisemne wezwanie 
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zakładu ubezpieczeń. Automatyczne odnowienie sumy ubezpieczenia nie dotyczy sum określonych w 
systemie pierwszego ryzyka, w tym także limitów wskazanych w klauzulach dodatkowych i obligatoryjnych. 
3/ Klauzula kosztów transportu – 3 pkt 
Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczonych kosztów pokryje poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnione 
koszty transportu części zamiennych i ubezpieczonego mienia z siedziby producenta do miejsca montażu 
oraz z miejsca, w którym jest ono zamontowane do zakładu naprawczego wraz z drogą powrotną (w tym 
także koszty przesyłek ekspresowych i fracht lotniczy). Limit  odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu 
niniejszej klauzuli nie może przekroczyć 10 % sumy ubezpieczenia i jest wypłacany ponad sumę 
ubezpieczenia (dotyczy sumy ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą). 
4/ Klauzul kosztów pracy w godzinach nadliczbowych – 3 pkt 
Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczonych kosztów pokryje poniesione przez Ubezpieczającego uzasadnione 
koszty pracy w celu likwidacji skutków szkody wynikłe z zatrudnienia osób w godzinach nadliczbowych, 
nocnych i w dni wolne od pracy (w tym także koszty podróży serwisantów). Limit odpowiedzialność 
ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli nie może przekroczyć 10 % sumy ubezpieczenia i jest wypłacany 
ponad sumę ubezpieczenia (dotyczy sumy ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą). 
5/ Klauzula wypłaty odszkodowania – 3 pkt 
Zakład ubezpieczeń nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania decyzji o umorzeniu 
postępowania przez uprawnione do tego organy państwowe. 
6/ Klauzula przeoczenia – 3 pkt 
Zakład ubezpieczeń nie odmówi wypłaty pełnego odszkodowania w przypadku gdy Ubezpieczający przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia lub w trakcie jej obowiązywania, nie podał do wiadomości zakładu 
ubezpieczeń okoliczności istotnych dla oceny ryzyka, zakresu odpowiedzialności lub wysokości składki, 
także wtedy gdy Ubezpieczyciel zapytywał o nie przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Wyłączenie to nie 
będzie miało zastosowania w przypadkach gdy Ubezpieczający umyślnie nie przekazał takich informacji zakładowi 
ubezpieczeń.  
7/ Klauzula rzeczoznawców – 3 pkt 
Zakład ubezpieczeń pokryje poniesione przez ubezpieczonego koszty zewnętrznych ekspertyz biegłych i 
rzeczoznawców, związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody. Limit odpowiedzialności 
płatny ponad sumę ubezpieczenia 25 000 PLN.   
8/ Klauzula odtworzenia informatycznego – 3 pkt 
Dla sprzętu elektronicznego ubezpieczanego według wartości odtworzeniowej nowej, wykorzystującego 
indywidualnie zaprojektowane rozwiązania sprzętowe i programowe, w celu odbudowy pełnej 
funkcjonalności i stabilności zastosowanych rozwiązań, wypłacone odszkodowanie w ramach przyjętej sumy 
ubezpieczenia, uwzględniać będzie konieczność zakupu nowego sprzętu z listy rekomendowanej przez 
wspierającą poszkodowanego firmę informatyczną, włącznie z odtworzeniem oprogramowania 
systemowego i aplikacyjnego. 
 
2.7 Ustalenie wysokości szkody 
1)  W odniesieniu do pozostałych środków trwałych w tym sprzętu elektronicznego ( w tym medycznego): 
jako wysokość szkody przyjmuje się koszt naprawy lub cenę nabycia nowego środka trwałego tego samego 
rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach, zwiększony o koszt transportu i 
montażu, bez względu na stopień amortyzacji i zużycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia. 
Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia 
nowego mienia z uwzględnieniem postanowień dotyczących sumy prewencyjnej określonej w klauzuli suma 
ubezpieczenia prewencyjnego. 
2)   W odniesieniu do przedmiotów podlegających jednorazowej amortyzacji: jako wysokość szkody 
przyjmuje się wartość nowego przedmiotu w dniu powstania szkody określoną według aktualnej ceny 
nabycia . Brak potrąceń z tytułu zużycia technicznego. 
3)  W odniesieniu do środków obrotowych: jako wysokość szkody przyjmuje się wartość zakupu lub 
wytworzenia tych środków. 
4) W odniesieniu do gotówki: Ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wartości nominalnej gotówki, przy czym 
w odniesieniu do obcych środków płatniczych jest to równowartość w PLN przeliczona wg średniego kursu 
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NBP z dnia powstania szkody. Górną granicą odpowiedzialności stanowi przyjęty do ubezpieczenia limit na 
jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
2.8 Postanowienia dotyczące wysokości wypłaty odszkodowania. 
1)  Szkoda całkowita ma miejsce, kiedy przedmiot ubezpieczenia nie nadaje się do użytkowania, a naprawa 
przedmiotu nie jest możliwa i/lub ekonomicznie nieuzasadniona lub kiedy przedmiot ubezpieczenia nadaje 
się do użytkowania, ale jego naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona tzn. koszt naprawy przewyższa 
przyjętą wartość przedmiotu ubezpieczenia. Decydująca jest  w tym zakresie opinia Ubezpieczającego. 
2) Szkoda częściowa ma miejsce, kiedy stan techniczny przedmiotu po szkodzie pozwala na dokonanie 
odbudowy/naprawy poszczególnych uszkodzonych elementów i odbudowa ta jest ekonomicznie 
uzasadniona. 
3)  Jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w jednej lokalizacji i z jednej przyczyny w środkach trwałych i 
przedmiotach podlegających jednorazowej amortyzacji i środkach obrotowych w ciągu następujących po 
sobie 72 godziny, uważane będą za jedno zdarzenie szkodowe w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, 
udziału własnego i franszyz określonych w umowie ubezpieczenia. 
4) W przypadku szkody całkowitej w przedmiocie ubezpieczenia Ubezpieczający/Ubezpieczony może 
zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych 
materiałów, lokalizacji, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie 
nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości odtworzenia przedmiotu w ramach sum 
przyjętych do ubezpieczenia i wypłacane jest w takiej sytuacji w wysokości rzeczywiście poniesionych 
kosztów i nakładów. 
5) W razie wykorzystania w likwidacji szkody/naprawy przez Ubezpieczającego posiadanych części 
zapasowych ( zapasów magazynowych) Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za wykorzystane części w 
wysokości odpowiadającej kosztom zakupu nowych części do magazynu, pod warunkiem, że zapasy te 
zostały uzupełnione. Jeżeli do likwidacji szkody zostanie wykorzystana część zapasowa, w której miejsce do 
magazynu została następnie złożona część poddana regeneracji lub naprawie po szkodzie, odszkodowanie 
będzie obejmowało dodatkowo koszty regeneracji lub naprawy. Przy czym wartość magazynowa 
powiększona o koszty regeneracji / naprawy nie może przekroczyć kosztów, jakie należałoby ponieść na 
zakup lub wyprodukowanie nowych części. 
 
2.9 W przypadku istnienia zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, dołączonych do oferty, obligujących 
ubezpieczającego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego, postanawia się, iż 
wymóg taki zostanie spełniony również, gdy wymagane czynności będą dokonywane przez personel własny 
 
 

C. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA – ZADANIE II (UBEZPIECZENIA OC) 
 
I. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i 
posiadanym mieniem 
 

1.1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w 
okresie ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed 
upływem ustawowych terminów przedawnienia.    
 

Szkoda osobowa to szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także 
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia. 
 
Szkoda rzeczowa to szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także  
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub 
uszkodzenie rzeczy. 
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Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadania mienia, z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania 
świadczeń zdrowotnych, obejmującą co najmniej szkody: 

a) wyrządzone przez personel świadczący pracę na podstawie umów o pracę oraz innych stosunków 
zatrudnienia (w tym także kierowców i ratowników medycznych), a także za osoby które 
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w 
szczególności przez wolontariuszy, osoby odbywające u ubezpieczonego praktyki zawodowe lub 
praktyczną naukę zawodu (np. doktorantów, stażystów, rezydentów, itp.), 

b) wyrządzone przez podwykonawców bez prawa regresu do sprawcy  
c) z tytułu wynajmu pomieszczeń i urządzeń osobom trzecim, 
d) rzeczowe powstałe w mieniu oddanym do szatni przez pacjentów na przechowanie w związku z 

udzielaniem świadczeń zdrowotnych – podlimit 50 000 PLN.  
Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta 
przyjmowanego  w  związku  z  udzielaniem  świadczeń zdrowotnych co oznacza, że ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje oddawanych do depozytu, nie mających takiego charakteru rzeczy 
wartościowych. Rzeczy oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych 
pomieszczeniach do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna - przyjmująca  rzeczy  na  
przechowanie. Rzeczy oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na 
którym zostaną wyszczególnione rzeczy otrzymane  od  osoby  przyjętej  w  związku  z  udzieleniem świadczeń 
zdrowotnych. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w następstwie działania siły wyższej. 

e) powstałe w nieruchomościach i mieniu ruchomym, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użytkowania lub innej podobnej formy. 

Ochrona nie obejmuje szkód:  

 w gruntach, 

 wynikłych z normalnego zużycia mienia, 

 powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach ruchomych o ile 
nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z 
cudzej rzeczy, 

 powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw 
koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa; 

 polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, 

 wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych, 

 powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do 
których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa 

szkód powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach . 

f) powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczonego funkcji o charakterze administracyjnym, 
organizacyjnym, w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby zdrowia, 

g) powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych (w tym także gazów medycznych) lub urządzeń 
związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej – podlimit 100 000 PLN, 

h) osobowe i rzeczowe poniesione przez pracowników i zatrudnionych, będące następstwem 
wypadków przy pracy, 
Za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy 
cywilnoprawnej z wyjątkiem osoby fizycznej, która zawarła z Ubezpieczającym / Ubezpieczonym umowę 
cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się też praktykanta lub wolontariusza, któremu 
Ubezpieczający / Ubezpieczony powierzył wykonywanie określonych czynności, usług lub prac, 
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

i) wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych – podlimit 50 000 PLN, 

j) wyrządzone w środowisku naturalnym (zanieczyszczenie) – podlimit 50 000 PLN, 
k) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, zatrucia pokarmowe, 
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l) powstałe w związku z prowadzeniem apteki szpitalnej (OC za produkt), 
m) wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa 
n) związane z prowadzeniem badań klinicznych przez Ubezpieczonego pod warunkiem uzyskania 

pozytywnej opinii komisji bioetycznej właściwej dla koordynatora badania klinicznego oraz 
otrzymania zgody Ministra Zdrowia jeszcze przed rozpoczęciem badania. Franszyza redukcyjna: 10% 
wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł  

o) powstałe w pojazdach pracowników niezależnie od tego czy przyczyną szkody był wypadek przy 
pracy – podlimit 30 000 PLN 

p) powstałe przy organizowaniu przez ubezpieczonego dla swoich pacjentów zakwaterowania w 
miejscu, w którym świadczy się usługi hotelarskie w rozumieniu przepisów ustawy o usługach 
turystycznych oraz za szkody powstałe przy organizowaniu transportu dla pacjenta z miejsca jego 
zakwaterowania do miejsca pełnienia świadczeń (siedziby ubezpieczonego). 

 
1.2. Suma gwarancyjna 
100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
W przypadku braku określonego podlimitu sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do 
pełnej wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
1.3. Franszyza / udział własny 

a. szkody osobowe: franszyza - zniesiona, udział własny - zniesiony 
b. szkody rzeczowe w mieniu ruchomym przyjętym na wykonanie usługi: franszyza integralna – 100 

PLN, franszyza redukcyjna – zniesiona,  udział własny – zniesiony 
c. pozostałe szkody rzeczowe: franszyza redukcyjna – 500 PLN, franszyza integralna – zniesiona, udział 

własny - zniesiony 
d. w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem wypadków przy pracy 

wyrządzonych pracownikom w związku z wykonywaniem przez nich pracy na rzecz Zamawiającego - 
wysokość świadczenia wypłacona przez ZUS na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

 
1.4. Zakres terytorialny  
Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
 
1.5. Klauzule obligatoryjne 
1/ Klauzula automatycznego pokrycia dla każdej nowej lokalizacji  
Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia 
uzgodniono, że każda nowa lokalizacja Ubezpieczonego jest automatycznie objęta ochroną 
ubezpieczeniową pod warunkiem, że w nowym miejscu zachowany jest analogiczny profil działalności. 
Nowa lokalizacja zostanie notyfikowana ubezpieczycielowi, w terminie 30 dni od rozpoczęcia jej 
użytkowania 
2/ Klauzula kwotacji na bazie sumy gwarancyjnej  
Ubezpieczyciel nie będzie żądał po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej rozliczenia składki za 
ubezpieczenie (jej podwyższenia), wskutek zrealizowania przez ubezpieczonego wyższych obrotów od 
zakładanych i zadeklarowanych przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. 
3/ Klauzula rażącego niedbalstwa 
Ochrona ubezpieczeniową zostają pokryte szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego lub 
osób za które ponosi odpowiedzialność. 
4/ Klauzula franszyzy redukcyjnej 
Franszyza redukcyjna liczona od kwoty odszkodowania obejmującego całe zdarzenie i wszystkie pojedyncze 
szkody rzeczowe wynikające z jednej przyczyny, także w przypadkach gdy poszkodowanymi są różne 
podmioty. Oznacza to zastosowanie jednej franszyzy na całe zdarzenie, bez względu na liczbę 
poszkodowanych. Postanowienia niniejszej klauzuli odnoszą się wyłącznie do ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadania mienia z wyłączeniem szkód 
osobowych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych. 
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5/ Klauzula jurysdykcji 
Sąd właściwy dla siedziby ubezpieczającego. 
6/ Klauzula zwrotu składki 
W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez jedną ze stron, ubezpieczyciel zwróci składkę 
proporcjonalnie za niewykorzystany okres ochrony (bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych). 
7/ Klauzula stempla 
Ubezpieczyciel uznaje za dzień zapłaty składki lub jej raty, dzień złożenia przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego polecenia przelewu lub datę stempla uwidocznionego na przelewie 
bankowym, pocztowym lub datę przelewu elektronicznego, przy założeniu, że na koncie 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jest kwota pozwalająca na realizację zlecenia przelewu na rzecz 
Ubezpieczyciela najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub 
płatniczym jako termin zapłaty. 
8/ Klauzula formy dokumentu 
Strony umowy zgodnie potwierdzają, że wszelkie oświadczenia woli dotyczące umowy ubezpieczenia, 
składane przez Ubezpieczonego, jego pełnomocnika lub zakład ubezpieczeń, mogą być 
przekazywane również w formie elektronicznej lub faksowej w postaci przesłanego dokumentu z 
odciśniętym podpisem osoby uprawnionej.    
9/ Klauzula roszczeń regresowych 
Z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego (lub ubezpieczonego) 
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę nie przechodzą na ubezpieczyciela do wysokości 
zapłaconego odszkodowania jeżeli dotyczą one: osób za które ubezpieczający (lub ubezpieczony) ponosi 
odpowiedzialność w tym także jego pracowników bez względu na podstawę prawną zatrudnienia oraz osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na jego rzecz. Roszczenia regresowe nie 
przechodzą na ubezpieczyciela także w sytuacji, gdy wskazane osoby wyrządziły szkodę wskutek rażącego 
niedbalstwa. 
10/ Klauzula przekształceń 
W przypadku decyzji o przekształceniu własnościowym Zamawiającego (w tym także w spółkę prawa 
handlowego), za zgodną wolą stron na wniosek Zamawiającego, Ubezpieczyciel dokona cesji wszelkich praw 
wynikających z zawartych umów ubezpieczenia na nowy podmiot, z zachowaniem wszystkich warunków 
określonych w umowie. 
11/ Klauzula odpowiedzialności 
Z zastrzeżeniem art. 811 Kodeksu cywilnego (niezgodność dokumentu ubezpieczenia z ofertą), 
odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia, rozpoczyna się od dnia 
wskazanego we wniosku ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia (odpowiedzialności 
ubezpieczyciela). Ochrona ubezpieczeniowa istnieje, niezależnie od późniejszego terminu doręczenia 
ubezpieczającemu dokumentu ubezpieczenia ani też uzgodnienia dnia zapłaty składki (lub jej raty) po dniu 
wskazanym jako początek odpowiedzialności ubezpieczyciela.   
12/ Klauzula szkód w pojazdach pracowników 
Ubezpieczyciel potwierdza, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody polegające na 
zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdów mechanicznych osób zatrudnionych przez  Ubezpieczającego / 
Ubezpieczonego lub osób im bliskich, parkujących na terenie lub w sąsiedztwie nieruchomości należącej do 
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub będącej w jego użytkowaniu. Limit 30 000 PLN. Postanowienia 
niniejszej klauzuli odnoszą się wyłącznie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadania mienia z wyłączeniem szkód osobowych będących następstwem udzielania 
świadczeń zdrowotnych. 
13/ Klauzula informowania o wypłacie 
Z zachowaniem terminów przewidzianych w art. 817 Kodeksu cywilnego, przez podjęciem  decyzji  o 
uznaniu odpowiedzialności lub wypłacie świadczenia na rzecz uprawnionego do odszkodowania, 
Ubezpieczyciel zwróci się pisemnie do Ubezpieczonego, o zajęcie stanowiska odnośnie proponowanego 
rozstrzygnięcia i wyda ostateczną decyzję dopiero po zapoznaniu się i ocenie zasadności stanowiska 
Ubezpieczonego. Niniejsze postanowienie stosuje się również w sytuacji przewidzianej w art. 822  par. 4 KC. 
14/ Klauzula interpretacji postanowień dodatkowych 
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Klauzule i inne postanowienia dodatkowe wprowadzone do umowy ubezpieczenia w trakcie negocjacji jej 
warunków, w przypadku braku odrębnego zapisu potwierdzającego zamiar zawężenia zakresu ochrony 
wynikającego z ogólnych warunków ubezpieczenia zaproponowanych przez ubezpieczyciela (OWU), 
obowiązują wyłącznie w takim zakresie, w jakim zmieniają postanowienia OWU na korzyść ubezpieczonego 
lub ubezpieczającego. Postanowienia te odnoszą się także do limitów kwotowych ubezpieczonych ryzyk.   
15/ Klauzula reprezentantów  
Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody 
spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub osób za które 
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów ubezpieczającego. Za reprezentantów 
Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem (zamawiającym).  
 
1.6. Klauzule dodatkowe (nieobligatoryjne) 
1/ Klauzula automatycznego odnowienia sumy gwarancyjnej – 3 pkt 
Suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia ulega automatycznemu odnowieniu po wyczerpaniu 
pierwotnego limitu. Limit ten jest automatycznie przywrócony pod warunkiem opłacenia składki 
proporcjonalnie do okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej na pisemne wezwanie zakładu 
ubezpieczeń 
3/ Klauzula przeoczenia – 3 pkt 
Zakład ubezpieczeń nie odmówi wypłaty pełnego odszkodowania w przypadku gdy Ubezpieczający przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia lub w trakcie jej obowiązywania, nie podał do wiadomości zakładu 
ubezpieczeń okoliczności istotnych dla oceny ryzyka, zakresu odpowiedzialności lub wysokości składki, 
także wtedy gdy Ubezpieczyciel zapytywał o nie przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Wyłączenie to nie 
będzie miało zastosowania w przypadkach gdy Ubezpieczający umyślnie nie przekazał takich informacji 
zakładowi ubezpieczeń.  
 
1.7. Informacje dodatkowe do oceny ryzyka znajdują się w załączniku nr 11 SIWZ. 
 
 
II. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą  
 

 
2.1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą - 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 293, poz. 1729). 
 
2.2. Suma gwarancyjna 
100 000 EUR na jedno zdarzenie i 500 000 EUR na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
2.3. Franszyzy i udziały własne 
Zniesione 
 
2.4. Klauzule obligatoryjne 
1/ Klauzula funduszu prewencyjnego  
Zakład ubezpieczeń ustanawia na cele poprawy bezpieczeństwa Ubezpieczonego fundusz prewencyjny w 
wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane 
przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, po uprzednim ustaleniu sposobu wykorzystania tych 
środków z Ubezpieczycielem. Wysokość funduszu wyniesie 25 000 PLN. 
2/ Klauzula informowania o wypłacie 
Z zachowaniem terminów przewidzianych w art. 817 Kodeksu cywilnego, przez podjęciem  decyzji  o 
uznaniu odpowiedzialności lub wypłacie świadczenia na rzecz uprawnionego do odszkodowania, 
Ubezpieczyciel zwróci się pisemnie do Ubezpieczonego, o zajęcie stanowiska odnośnie proponowanego 
rozstrzygnięcia i wyda ostateczną decyzję dopiero po zapoznaniu się i ocenie zasadności stanowiska 
Ubezpieczonego. Niniejsze postanowienie stosuje się również w sytuacji przewidzianej w art. 822  par. 4 KC. 
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2.5. Klauzule dodatkowe (nieobligatoryjne) 
1/ Klauzula funduszu prewencyjnego – 5 pkt 
Zakład ubezpieczeń ustanawia na cele poprawy bezpieczeństwa Ubezpieczonego fundusz prewencyjny w 
wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia. Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane 
przez Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, po uprzednim ustaleniu sposobu wykorzystania tych 
środków z Ubezpieczycielem. Fundusz zwiększa się z kwoty 25 000 PLN określonej w punkcie 2.4 klauzula nr 
1 do kwoty 30 000 PLN. 
 
2.6. Informacje dodatkowe do oceny ryzyka znajdują się w załączniku nr 11 SIWZ. 
 


