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Załącznik nr 2b do SIWZ 
„Ubezpieczenia majątkowe Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 

 
FORMULARZ OFERTY DLA ZADANIA II 

 
 
 

 
Wykonawca: 
 
 
 
 
...................................................................... 
pełna nazwa wykonawcy / pieczęć firmowa 

 

 

 
 

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 
 
2. Okres wykonania zamówienia (okres ubezpieczenia)    
Od dnia 08.06.2016 r. do dnia 07.06.2017r. tj. okres 12 miesięcy. 
 

 
B. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 
I. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i 
posiadanym mieniem  
 
Do oferty mają zastosowanie następujące ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia (proszę 
podać oznaczenie, numer lub początkową datę obowiązywania): 
 

Nazwa i sygnatura ogólnych warunków 
ubezpieczenia 

 

 
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. 
 



 

  

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.  

Dla szkód powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych 
pojazdach ustanawia się limit odpowiedzialności 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. 

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, 

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, 
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 i składka 
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.  
 

Przedmiot ubezpieczenia Składka za okres 12 miesięcy 

 
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w 
związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem 
 

 

 
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. 
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 
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) 

  

Lp Klauzula Liczba punktów Akceptacja TAK/NIE 

1 
Automatycznego odnowienia sumy 
gwarancyjnej 

3  

2 Przeoczenia 3  

 
 

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 i składka 
 

Ubezpieczenie Suma gwarancyjna 
Składka okres 12 

miesięcy 

Obowiązkowe 
ubezpieczenie OC podmiotu 
wykonującego działalność 
leczniczą 

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. 
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. 
 
2.5. Klauzule dodatkowe (nieobligatoryjne) 
 

Lp Klauzula Liczba punktów Akceptacja TAK/NIE 

1 Funduszu prewencyjnego 3  

 
 

*** 
Wykonawca 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. 
 
 
 
 
 
......................................... , ............................                             ................................................... 
        Miejscowość                         Data                                                 Podpis i pieczęć Wykonawcy 


