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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 
50-345 Wrocław, ul Czerwonego Krzyża 5/9 
 

Zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: 
Ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza 
Dorobisza we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy.  
Zadanie 1 – ubezpieczenie mienia 
Zadanie 2 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

wartość jest mniejsza niż kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
2013r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1735) 
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SPIS TREŚCI   
 
Rozdział A – INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Zamawiający  
2. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego. 
3. Przedmiot zamówienia. 
4. Podstawa prawna postępowania o udzielenie zamówienia, tryb udzielania zamówienia oraz inne 

informacje dotyczące postępowania. 
5. Informacja o braku zamiaru zawarcia umowy ramowej i ustanawiania dynamicznego systemu 

zakupów. 
6. Informacja na temat wskazania przez wykonawcę  części zamówienia, którą zamierza powierzyć 

podwykonawcom. 
 

 
Rozdział B – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

1. Informacje wstępne. 
2. Termin wykonania umowy. 
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny tych warunków 
4. Wymagane oświadczenia i dokumenty. 
5. Wymagane dokumenty od oferentów zagranicznych. 
6. Wykonawcy składający ofertę wspólną. 
7. Sposób porozumiewania się z wykonawcami. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami 

oraz udzielania wyjaśnień.  
8. Termin związania ofertą. 
9. Opis sposobu przygotowania oferty (wymagania ogólne, wprowadzanie zmian i wycofanie 

oferty, opis sposobu opakowania i oznakowania oferty,  składanie ofert. otwarcie ofert). 
10. Opis sposobu obliczenia ceny. 
11. Kryteria i ocena ofert.  
12. Umowa. 
13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
14. Wykluczenie z postępowania. 
15. Odrzucanie ofert. 
16. Unieważnienie postępowania.  
17. Środki ochrony prawnej. 
18. Jawność postępowania 

       
Rozdział C –  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO  
1. Nazwa, adres. NIP, REGON, Zamawiającego. 
2. Forma prawna, podstawa działalności. 
3. Przedmiot i zakres działalności. 
4. Wykaz lokalizacji oddziałów terenowych.  
5. Informacje o zabezpieczeniach i konstrukcji budynków 
6. Termin wykonania umowy.  
7.Rodzaj ubezpieczeń 
Zadanie I Zamówienia – Ubezpieczenie mienia. 

1.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
2.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk. 
3.Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.  
4. Ubezpieczenie mienia w transporcie na terenie RP i za granicą. 
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Zadanie II Zamówienia – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej 
 

5. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność        
leczniczą, 
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzona działalnością i posiadanym 
mieniem  

        
8.Klauzule brokerskie oraz dodatkowe zapisy regulujące warunki ubezpieczenia. 
9.Postanowienia i informacje dodatkowe do części 1 zadanie 1 i części 2 zadanie 2 zamówienia  
dotyczące rozszerzeń objętych dodatkową fakultatywną punktacją w ramach kryterium „warunki 
ubezpieczenia”  
10.Płatność składki 
11.Szkodowość 
 
Rozdział D - FORMULARZ OFERTY, ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY, WZÓR UMOWY 
              

1) Formularz oferty  do I części zamówienia - Załącznik nr 1A, 
2) Formularz oferty  do II części zamówienia - Załącznik nr 1B, 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2, 
4) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 3, 
5) Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej wykonawcy – Załącznik nr 4, 
6) Formularz cenowy –  Załącznik Nr 5A, 
7) Formularz cenowy –  Załącznik Nr 5B, 
8) Oświadczenie o powierzeniu wykonywania części zamówienia podwykonawcom - Załącznik Nr 6, 
9) Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia – Załącznik nr 7A, 
10) Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia – Załącznik nr 7B,. 
11) Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy - Załącznik Nr 8. 
12) Oświadczenie wykonawcy w sprawie przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 9 

 
Wykazy do SIWZ  

1. Wykaz mienia  
2. Wykaz sprzętu elektronicznego i medycznego powierzonego 

Specyfikacja zawiera 66 ponumerowanych stron. 
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Rozdział A 
INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Zamawiający:  
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 
Adres: 50-345 Wrocław, ul Czerwonego Krzyża 5/9 
NIP:  - 898-18-53-248                 REGON:   - 000291121 -   
 
 

2. Postępowanie przygotowuje i przeprowadza w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako jego 

Pełnomocnik/Doradca Ubezpieczeniowy:  

Akma-Brokers Sp. z o.o., Ul. Poleska 27, 40 – 733 Katowice 

Nr KRS 0000052138, wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr 00000050/U 

Przedstawicielstwo we Wrocławiu: ul. Przyjaźni 34F/1U, 53-030 Wrocław 

 

Umowa ubezpieczenia zostanie  zawarta przy udziale brokera ubezpieczeniowego i będzie wykonywana 

za jego pośrednictwem. 
3. Przedmiot zamówienia.  
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy, 

obejmujące 2 zadania : 

Część 1 zamówienia – zadanie 1: 

 ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych mienia stanowiącego własność lub 

znajdującego się w posiadaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we 

Wrocławiu,  

 ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia stanowiącego własność lub 

znajdującego się w posiadaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we 

Wrocławiu,  

 ubezpieczenie od wszystkich ryzyk sprzętu elektronicznego  i medycznego stanowiącego 

własność lub znajdującego się w posiadaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa we Wrocławiu. 

 ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym  i zagranicznym  

Nomenklatura – Wspólny Słownik zamówień (CPV) ; 66510000-8 

Część 2 zamówienia – zadanie 2:  

 obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą, wymienione w art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. Dz.U z 2013r poz.217.) i określone szczegółowo w rozporządzeniu wydanym na 

podstawie art. 25 ust. 5 ustawy tej ustawy.  
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 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym 

mieniem. 

 

Nomenklatura – Wspólny Słownik zamówień (CPV) ; 66516400-4 

 

Szczegółowy zakres poszukiwanego ubezpieczenia określono w części C – „Opis przedmiotu 

zamówienia”.  

4. Podstawa prawna postępowania o udzielenie zamówienia, tryb udzielania zamówienia oraz inne 
informacje dotyczące postępowania.  

1) Ilekroć niżej zastosowane jest pojęcie specyfikacji lub SIWZ, oznacza ono niniejszą specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. 

2) Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie ”Ustawa”, bez 
bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. Zm.). Do niniejszego 
postępowania mają również zastosowanie obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych Ustawą, którego wartość jest mniejsza niż 
kwoty określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie 
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (Dz.U.z 2011r., poz.1735). 

4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia lub zamówień uzupełniających w trybie 
zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania tego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy 
– zakładowi ubezpieczeń, zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust 1 pkt 6) Ustawy. 

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

7) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

8) Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust 4 Ustawy. 

9) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

5. Informacja o braku zamiaru zawarcia umowy ramowej i ustanawiania dynamicznego systemu 
zakupów oraz wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać 
dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje również wyboru najkorzystniejszej oferty  z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

6. Informacja na temat wskazania przez wykonawcę  części zamówienia, którą zamierza 
powierzyć podwykonawcom.  

Zamawiający zastrzega, iż ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamówienie może być 
powierzone podwykonawcom jedynie w zakresie dozwolonym zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o 
działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U z 2013 poz.950). 
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Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy, jeżeli będzie realizował umowę przy udziale podwykonawców (art. 36 ust 4 Ustawy). Do 
tego celu Wykonawca może wykorzystać załącznik nr 6 do SIWZ.  
 
 
 
Rozdział B 
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

1. INFORMACJE WSTĘPNE. 

1.1  Numer postępowania.  
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem; 32/P/1-2/2014 
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

1.2  Informacje dodatkowe. 
a) Zamówienie powinno być realizowane wg wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w Rozdziale C – „Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego”. 

b) Ilekroć w SIWZ użyte jest pojęcie Zamawiającego należy to pojęcie odnieść również do 
pełnomocnika (brokera) w zakresie powierzonych mu czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem postępowania. 

c) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały 
zamieszczone wyłącznie w celu przygotowania oferty. 

d) Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji. 

e) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca bez 
względu na wynik postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

 
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 
Część 1 zamówienia – Zadanie 1 – 01.01.2015r. – 31.12.2016r.. 

Część 2 zamówienia – Zadanie 2 – 01.01.2015r. – 31.12.2016r. 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY TYCH 
WARUNKÓW. 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, 

2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczące: 

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

3.2. Do oceny spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi wykazać, iż: 
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1) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1 ppkt 2a) posiada uprawnienia do wykonywania 
działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2013r.  z 22 sierpnia 2013r poz.950) w zakresie nie mniejszym niż 
przedmiot zamówienia 

2) w zakresie określonym powyżej w pkt 3.1 ppkt 2d):  
 zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 

2013r.  poz.950)  posiada na dzień 31.12.2013r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami 
własnymi co najmniej 100%, 

 zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 
2013r.  poz.950) posiada  na dzień 31.12.2013r. środki własne w wysokości co najmniej 100 % 
kapitału gwarancyjnego, 

 nie jest w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych (plan 
finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub nie ma ustanowionego zarządu 
komisarycznego (w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 
(Dz.U. z 2013r. poz.950) 

Ocena spełniania powyższych wymagań nastąpi poprzez szczegółową analizę dokumentów i oświadczeń 
złożonych przez wykonawców, zgodnie z formułą „spełnia/ nie spełnia”. 
 
3.3.Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później  niż 
na dzień składania ofert, spełnianie  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. oraz brak 
podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p. 
(art. 26 ust. 2a ustawy P.z.p.). 
 
3.4. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat 
przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w 
szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał 
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych 
środków dowodowych. 
 
3.5. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że 
podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i 
poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku 
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 
 
 
4.  WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY. 
4.1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu 
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie z art. 24 ust. 1 Ustawy zobowiązany jest do 
załączenia do oferty: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 
2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, - zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ  

3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego  naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 
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5) aktualnego zaświadczenia właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed 
upływem terminu składania  ofert. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złożone w/w  dokumenty dla każdego z nich.  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może złożyć w miejsce w/w 
dokumenty, o których mowa w obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2013r. poz. 231).  

4.2. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o  których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest 
do załączenia do oferty: 

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. (W przypadku wspólnego 
składania oferty oświadczenie składa pełnomocnik do reprezentowania wykonawców w 
postepowaniu albo wszyscy wykonawcy wspólnie), 

2) zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem lub 
innego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują konieczności posiadania zezwolenia. (W 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie musi być złożony w/w  dokument dla każdego z nich). 

3) Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postepowaniu określonego w art.22 ust 1 pkt.4 
ustawy Prawo zamówień publicznych(oświadczenie w sprawie sytuacji finansowej wykonawcy) –
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ ( w przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie 
składa pełnomocnik do reprezentowania Wykonawców  w postępowaniu albo wszyscy 
wykonawcy wspólnie) 

4.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania  zamówienia oraz dokumenty dotyczące: 

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 

3) charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia 

W przypadku podmiotów , o których mowa powyżej przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów 
dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te 
podmioty. 

4.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  powyżej w pkt. 4.3., a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych wyżej w pkt 4.1 ppkt. od 1) do 4).  

4.5. W przypadku podmiotów wymienionych powyżej w pkt 4.4.  przekładane przez Wykonawcę kopie 
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność                z 
oryginałem przez te podmioty. 
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4.6. Wszystkie wymagane dokumenty składane przez ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie 
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz.U. z 2013r poz.231), należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. 

4.7. W przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 
pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

4.8. Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest do 
załączenia do oferty listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej -  w tym celu wykonawca może wykorzystać wzór stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ 
(oświadczenie wykonawcy w sprawie przynależności do grupy kapitałowej). 

4.9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt. 4.3., odpowiada solidarnie z 
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
4.10. Do oferty zaleca się dołączyć teksty ogólnych warunków ubezpieczenia aktualnie obowiązujących u 
wykonawcy dla ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia, oraz szczególnych 
warunków ubezpieczenia, jeżeli takie występują. Przez szczególne warunki ubezpieczenia zamawiający 
rozumie także dodatkowe klauzule włączające, określające zakres ochrony nie ujęty w OWU lub zapisy 
dostosowujące OWU do wymagań zamawiającego określonych w niniejszej SIWZ, przy czym dołączenie 
takich szczególnych warunków ubezpieczenia jest wymagane dla ich obowiązywania. Nie jest konieczne 
dołączanie warunków ubezpieczenia wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale B.5 SIWZ składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 

2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, wykonawca może zastąpić je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ust. 2 stosuje 
się odpowiednio. 
 

6. WYKONAWCY SKŁADAJĄCY OFERTĘ WSPÓLNĄ.  
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1 Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

2 Od każdego z wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest ponadto przedstawienie 
pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust 2 Ustawy). 

3 W przypadku, gdy jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawców 
występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców. Z umowy tej w szczególności powinno 
wynikać: 

a) ustalenie zasad współpracy pomiędzy wykonawcami występującymi wspólnie w 
przedmiotowym zakresie co najmniej w okresie realizacji zamówienia, 

b) wskazanie udziału procentowego poszczególnych wykonawców w konsorcjum, 

c) wskazanie koasekuratora wiodącego w konsorcjum, 

d) uprawnienie koasekuratora wiodącego do samodzielnej (w imieniu konsorcjum) likwidacji 
szkód do kwoty 100.000,00 zł, 

e) ponoszenie przez wykonawców odpowiedzialności solidarnej za wykonanie umowy (zgodnie 
z art. 141 ustawy), 

f) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację 
zamówienia, 

g) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego. 

4. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi spełniać warunki udziału w 
postepowaniu niezbędne dla wykonawców indywidualnych określone w Rozdział B pkt3.1 ppkt1 
oraz w pkt.3.1 ppkt 2a- „Warunków Udziału w postępowaniu ”.Warunki określone  w pkt 3,1 
ppkt2b)-2d) mogą  być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia. 

5. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 
(liderem) konsorcjum. 

 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU  
Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ. 

Zamawiający z wykonawcami porozumiewać się będzie w niniejszym postępowaniu w następujący 
sposób:  

a) Postępowanie będzie prowadzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z 
zastrzeżeniem punktu c). 

b) Pytania dotyczące SIWZ składane mogą być na piśmie w terminach określonych ustawą. 

c) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej przy 
przekazywaniu następujących dokumentów: 

 pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ, 

 zmiany treści SIWZ, 

 wniosek o wyjaśnienie treści oferty, 
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 wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 
rachunkowych, a także innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści 
oferty, 

 oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia braku zgody na poprawienie innych 
omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

 wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
oraz odpowiedź wykonawcy, 

 kopię wniesionego odwołania przez wykonawcę, 

 zawiadomienie Wykonawców o wniesionym odwołaniu wraz z jego kopią, 

 przekazanie informacji  prze wykonawcę o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest zamawiający 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie 
art.180 ust.2 Ustawy 

 przekazanie informacji przez zamawiającego wykonawcom, w przypadku uznania 
zasadności przekazanej informacji określonej w pkt powyżej 

 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z 
postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

 zawiadomienia o unieważnieniu postępowania. 

d) W przypadku korespondencji przesłanej faksem lub pocztą elektroniczną każda ze stron na 
żądanie drugiej powinna niezwłoczne potwierdzić fakt jej otrzymania (art. 27 ust.2 Ustawy). 

e) Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub poczty elektronicznej po godzinach urzędowania 
zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą 
zarejestrowania. 

f) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

g) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na swojej stronie internetowej 
www.rckik.wroclaw.pl 

h) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Dokonana w ten sposób zmiana 
SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której specyfikacja została 
udostępniona (art. 38 ust. 4 Ustawy).  

i) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie 
internetowej. 

Zamawiający (pełnomocnik) urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 
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Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego udzielane będą przez Brokera, jako Pełnomocnika 
Zamawiającego. Przedstawicielami Brokera uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z 
wykonawcami są pracownicy Brokera: 
 
     IZABELA KRECIŃSKA  
      Przedstawicielstwo we Wrocławiu: ul. Przyjaźni 34F/1U, 53-030 Wrocław 

       E-MAIL : wroclaw@akmabrokers.com.pl 
Adres: Akma-Brokers Sp. z o.o.,  
ul. Poleska 27, 40-733 Katowice, fax: 032 353 59 54 

 

 
 
 
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.  

9.1 Wymagania ogólne. 
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Dopuszcza się składanie ofert częściowych - na dwie części zamówienia. 
3) Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem stosownych formularzy ofertowych stanowiących 

załącznik nr 1A do SIWZ (do części I zamówienia) ,  załącznik nr 1B do SIWZ (do części II 
zamówienia). W przypadku składania oferty na oba zadania należy wypełnić załącznik nr 1A i 
załącznik nr 1B. 

4) Do oferty dołączone powinny być załączniki (w tym oświadczenia i dokumenty) zgodnie 
z wymaganiami niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty na oba zadania powtarzające się 
załączniki do oferty wystarczy dołączyć w jednym egzemplarzu. 

5) Do oferty zaleca się dołączyć teksty ogólnych warunków ubezpieczenia aktualnie obowiązujących u 
wykonawcy dla ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia (oraz szczególnych 
warunków ubezpieczenia, jeżeli występują). Nie jest wymagane dołączanie warunków ubezpieczenia 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

6) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą techniką, w 
sposób czytelny. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest 
sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski 
poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych 
tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 

7) Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki były podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy i opatrzone ich imiennymi pieczątkami. Zaleca się, aby nie zapisane 
strony oferty były parafowane. Dopuszcza się parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę. 

8) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw)  - w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza za zgodność z oryginałem  do reprezentowania 
Wykonawcy dla osób podpisujących ofertę, chyba że umocowanie do reprezentowania wykonawcy 
wynika z załączonej do oferty kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. 
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9) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, zawierające jakąkolwiek treść, były ponumerowane. 

10)  Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonywane w sposób czytelny  
i dodatkowo opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.  

11) Oferta musi być w pełni zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

12)  Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki zostały wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i 
ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji bez dokonywania zmian. W 
przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje się 
„nie dotyczy”. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych drukach lub formularzach pod 
warunkiem, że ich treść będzie zgodna z drukami i formularzami załączonymi do SIWZ 

13) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może jednak 
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Pzp. Informacje składane przez 
wykonawców w postępowaniu, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być oznaczone klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa 
– nie udostępniać” i nie złączone w sposób trwały z pozostałą częścią oferty. 

 

9.2 Wprowadzanie zmian, wycofanie oferty. 
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do 

składania ofert, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie 
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak 
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 

2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu  zostanie przygotowane, opieczętowane 
i oznaczone w taki sam sposób, co oferta, a koperta będzie dodatkowo oznaczona słowem 
„ZMIANA” bądź „WYCOFANIE”. 

3) Powiadomienie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść 
oświadczenia o wycofaniu oferty, podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej / osób 
upoważnionych przez wykonawcę do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty. Upoważnienie do 
złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty musi znajdować się w kopercie wraz 
z oświadczeniem o wycofaniu oferty. 

4) Powiadomienie o zmianie oferty musi zawierać pisemne oświadczenie  o zmianie oferty, 
określenie zakresu i rodzaju tych zmian, a jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą 
konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca musi dokumenty 
te umieścić w kopercie. 

5) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po 
upływie terminu do składania ofert. 

 
9.3 Opis sposobu opakowania i oznakowania oferty. 

Wykonawca winien umieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie lub nieprzejrzystym 
opakowaniu, które będą zaadresowane do Zamawiającego w następujący sposób: 

 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza 

Ul. Czerwonego Krzyża 5/9 

50-345 Wrocław 

 
oraz będą posiadały oznaczenia: 
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Znak sprawy:     32/P/1-2/2014 
Oferta na: 
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 

Nie otwierać przed – 12-12-2014 godz. 12.00 

Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi powyżej posiadała nazwę i adres          
wykonawcy, aby ofertę można było odesłać w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie         
składania ofert. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych 
wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 
 

9.4 Składanie ofert. 
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego sekretariat pokój S 307 A - nie później niż do 

dnia 12.12.2014r do godziny 11.30. 
2) Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajduje się w siedzibie 

Zamawiającego do daty i godziny składania ofert. 

3) Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty 

i godziny złożenia.  

4) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego (pełnomocnika)  po terminie podanym powyżej 

zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  

 

Otwarcie ofert. 

1) Otwarcie ofert i zmian do ofert nastąpi w dniu 12.12.2014r godz.12.00 w siedzibie 

Zamawiającego. w pokoju S 4.06 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4) Podczas otwierania ofert zostaną ogłoszone: 

a) stan otwieranych ofert (koperty wewnętrzne winny być nienaruszone do chwili otwarcia), 

b) nazwy i adresy wykonawców,  

c) ceny ofert i terminy wykonania zamówienia, 

d) warunki płatności zawarte w ofertach.  

5) Oferty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty 

wewnętrzne nie będą otwierane. 

6) W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający 

prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3) i 4).  

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 
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1. Wymagane jest podanie w ofercie składek na 12-miesięczny okres ubezpieczenia dla każdego z 

ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia oraz za cały (okres 24-mc). 

2. Ceną w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, jest składka obliczona przez Wykonawcę 

dla danego ubezpieczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania stawki procentowej oraz ceny każdej pozycji formularza 

cenowego, którego wzór stanowi załącznik nr 5A dla zadania 1 oraz ceny każdej pozycji formularza 

cenowego, którego wzór stanowi załącznik 5B dla zadania 2. 

4. Dopuszcza się określanie sum gwarancyjnych w euro (€), z jednoczesnym podaniem sposobu 

przeliczenia na złote polskie. 

5. Wymaga się, aby ceny były zaokrąglone do pełnych złotych. 

6. W cenie każdej pozycji Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy konieczne do 

kompleksowego wykonania zamówienia. Wymaga się, aby cena każdej pozycji zawierała w sobie 

ewentualne upusty, rabaty, zwyżki lub zniżki oferowane przez Wykonawcę. 

7. Ceną oferty przyjmowaną do oceny ofert jest zsumowana wartość poszczególnych pozycji dla 

formularza cenowego z kolumny „Cena ubezpieczenia” (tj. „CENA ŁĄCZNA”). 

 
11. KRYTERIA I OCENA OFERT) .  
 

1. Przy ocenie ofert zastosowane zostaną następujące kryteria: 

1.1 Część1 zamówienia Zadanie 1  

     Ocena ofert dokonana będzie w oparciu o następujące kryteria: 

 
80% - cena składki obejmującej wszystkie ryzyka za cały okres realizacji zamówienia (po 
uwzględnieniu wszystkich upustów); 
20% - warunki ubezpieczenia. 

 
 

Ad. 1). Wartość kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
        najniższa zaoferowana cena 
------------------------------------------------------  100 pkt x 80% (waga) cena zaoferowana w badanej ofercie 
 

Maksymalną ilość punktów  za kryterium ad. 1. Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną.  
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. 
 
 Ad 2). Wartość kryterium warunki umowy oceniona zostanie na podstawie warunków przedstawionych 
przez wykonawcę w oparciu o wzór:  

 
  suma punktów przyznanych badanej ofercie 
---------------------------------------------------------------------------------    x 100 pkt x 20% (waga) 
 najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów 
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Łączna suma przyznanych punktów będzie sumą punktów pomocniczych przyznanych w niżej 
wymienionych kryteriach a), b).Punkty zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

Akceptacja zapisów rozszerzających zakres pokrycia ubezpieczeniowego 
 

Lp. Zapisy rozszerzające zakres pokrycia ubezpieczeniowego zadanie 1* Liczba pkt za 
akceptację 
zapisu 

1 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń  losowych - 
wprowadzenie w miejsce zapisu: „Odszkodowanie dla mienia 
ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto nie będzie 
potrącane o stopień technicznego zużycia, za wyjątkiem gdy mienie to nie 
będzie remontowane lub odtwarzane” zapisu następującego: 
„Odszkodowanie dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej lub 
księgowej brutto nie będzie potrącane o stopień technicznego zużycia, nawet 
gdy mienie to nie będzie remontowane lub odtwarzane.” 
 

 
2 

2 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń  losowych, 
ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, 
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  - 
wprowadzenie w miejsce zapisu ”Na wniosek Zamawiającego, za zgodą 
ubezpieczyciela i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w 
systemie I ryzyka / limity odpowiedzialności  zostaną uzupełnione do 
pierwotnej wysokości lub podwyższone” ” zapisu następującego:  „Na 
wniosek Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy 
ubezpieczenia w systemie I ryzyka / limity odpowiedzialności  zostaną 
uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone. 
 

 
2 

3 Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
o ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.  

 
4 

4 Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
o szkody spowodowane ryzykami wewnętrznymi w budynkach, 
budowlach, maszynach i urządzeniach. 

 
6 

5 Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
w zakresie klauzuli „rozmrożenia” Włącza się następujące ryzyka: Za 
„rozmrożenie” uznaje się również utratę przydatności do planowanego jej 
zastosowania krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych w 
wyniku zarejestrowania niekorzystnej  zmiany temperatury  przechowywania 
w urządzeniu chłodniczym lub przerwy w prowadzonych rejestrach w 
następstwie niezadziałania lub niewłaściwego działania oprogramowania 
sterującego i monitorującego urządzenia chłodnicze. 

 
6 

*informacje dot. zakresu fakultatywnego zadania 1 - str.43 SIWZ 
 
Brak akceptacji zapisu – 0 pkt 
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1.2 Część 2 zamówienia Zadanie 2  

     Ocena ofert dokonana będzie w oparciu o następujące kryteria: 

 
80% - cena składki obejmującej wszystkie ryzyka za cały okres realizacji zamówienia (po 
uwzględnieniu wszystkich upustów); 
20% - warunki ubezpieczenia. 

 
 

Ad. 1). Wartość kryterium cena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
        najniższa zaoferowana cena 
------------------------------------------------------  100 pkt x 80% (waga) cena zaoferowana w badanej ofercie 
 

Maksymalną ilość punktów  za kryterium ad. 1. Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną.  
Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów. 
 
 
 Ad 2). Wartość kryterium warunki umowy oceniona zostanie na podstawie warunków przedstawionych 
przez wykonawcę w oparciu o wzór:  

 
  suma punktów przyznanych badanej ofercie 
---------------------------------------------------------------------------------    x 100 pkt x 20% (waga) 
 najwyższa możliwa do uzyskania liczba punktów 

 

Łączna suma przyznanych punktów będzie sumą punktów pomocniczych przyznanych w niżej 
wymienionych kryteriach. 
 
 

Akceptacja zapisów rozszerzających zakres pokrycia ubezpieczeniowego 
 

Lp. Zapisy rozszerzające zakres pokrycia ubezpieczeniowego zadania 2* Liczba pkt za 
akceptację 
zapisu 

1 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 
działalnością i posiadanym mieniem - wprowadzenie w miejsce zapisu: „Na 
wniosek Zamawiającego, za zgodą ubezpieczyciela i po opłaceniu 
dodatkowej składki suma gwarancyjna zostanie uzupełniona do pierwotnej 
wysokości lub podwyższona” zapisu następującego: „Na wniosek 
Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki suma gwarancyjna 
zostanie uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona”. 
 

7 

2 KLAUZULA AB 03 REPREZENTANTÓW (do ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej)Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody 
wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego oraz osoby, za które ponosi 

6 
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odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się 
wyłącznie dyrektora RCKiK. 
 

3 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 
działalnością 
i posiadanym mieniem - wprowadzenie dodatkowego zapisu 
Ponad sumę gwarancyjną, ubezpieczyciel pokryje dodatkowo: 

- koszty podjętych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia 
jej rozmiarów jeżeli były celowe, chociażby okazały się 
bezskuteczne, 

- koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego przez 
ubezpieczającego lub ubezpieczonego lub poszkodowanego pod 
warunkiem uznania przez ubezpieczyciela, że powołanie tego 
rzeczoznawcy jest uzasadnione, 

- niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego 
w sporze prowadzonym w porozumieniu z ubezpieczycielem, 

- koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania 
pojednawczego prowadzonymi w związku ze zgłoszonymi 
roszczeniami odszkodowawczymi w porozumieniu z 
ubezpieczycielem. 

Dla powyższych zdarzeń ustala się limit dodatkowy w wysokości 
50.000zł 
 

7 

*informacje dot. zakresu fakultatywnego zadania 2 - str.44 SIWZ 
Brak akceptacji zapisu – 0 pkt 

 
 

2. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów z   punktu 
widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert. 
3. W toku badania ofert zamawiający dokona badania ważności ofert – oceni spełnianie przez 
wykonawców warunków udziału w postępowaniu i oceni oferty zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami. 

4. Oceniane będą tylko oferty całkowicie zgodne ze specyfikacją. Niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany 
w ustalonym w specyfikacji zakresie ubezpieczenia (w wymaganiach minimalnych), w szczególności: 

a. zmiany treści klauzul obligatoryjnych, 

b. wprowadzanie limitów dla klauzul niższych niż przewidziane w SIWZ, 

c. wprowadzanie dodatkowych ograniczeń odpowiedzialności, 

d. ustalanie udziałów własnych w szkodzie / odszkodowaniu wyższych niż przewidziane w 
specyfikacji.  

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

6. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt 7). 

7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, 
a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

8. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o: 
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a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby 
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne  
i prawne, 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  

9. Zamawiający zamieści te informacje także na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie.  
10.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym w art. 94 
Ustawy. 
 
 
12.  UMOWA 

1) Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 7A do SIWZ w 
odniesieniu do części I zamówienia oraz załącznik nr 7B do SIWZ w odniesieniu do części II 
zamówienia. 

2) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym 
w art. 94 Ustawy. 

3) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawców jeżeli: 

a) wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego 
ubezpieczenia określonego w niniejszym SIWZ lub spowodują niezasadność danego 
ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ, 

b) konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia będzie wynikała ze zobowiązań umownych 
Zamawiającego 

c) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego 
ubezpieczenia określonego w niniejszym SIWZ lub spowodują niezasadność danego 
ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ (np. zmiana w zakresie działalności, sprzedaż lub zakup 
pojazdu mechanicznego), 

d) nastąpią zmiany w mieniu Zamawiającego, które skutkować będą koniecznością skorygowania 
sum ubezpieczenia lub limitów podanych w SIWZ. 

e) nastąpi zmiana składki w sytuacjach określonych w SIWZ, a w szczególności w przypadkach, gdy 
składka wyliczana jest jako przeliczenie określonej stawki od sumy ubezpieczenia, a zmieni się 
suma ubezpieczenia 

 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
Przy podpisaniu Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
14. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA 
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Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach przewidzianych w 
Ustawie, w szczególności w art. 24 PZP. 

 
15. ODRZUCANIE OFERT 
Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach przewidzianych w Ustawie, w szczególności w art. 89 PZP. 
 
16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach i trybie przewidzianym w 
Ustawie. 
 
17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.  
Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane dziale VI Ustawy (art. 179 - 198g Ustawy). 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków  
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa  w art. 154 pkt 5 Ustawy. 
 
17.1 Odwołania 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 
Ustawy. 
 
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 
czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy.  
 
W postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
 
17.2 Skarga do sądu 
Na orzeczenie Izby wydane w postępowaniu odwoławczym stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 
 
 
18. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA 
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy oferty składane w postępowaniu o 
zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 
stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane 
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust.3 ustawy P.z.p.). 
1.1.Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ((Dz. U. – j.t. z 2003r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.) rozumie się 
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 
podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. jeśli Wykonawca składając ofertę, nie 
później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
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2. Stosowne zastrzeżenie wraz z wykazaniem w trybie art. 8 ust. 3 ustawy P. z. p., że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć w ofercie złożonej w 
przedmiotowym postępowaniu. W przeciwnym razie brak takiego wykazania w trybie j. w. spowoduje, że 
bez wzywania do uzupełnienia dokumentów Zamawiający uzna całą zawartość danej oferty jako jawną z 
całymi konsekwencjami tego działania. W razie wniosku o udostępnienie taka oferta będzie w całości 
ujawniona. 
3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” 
lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
4. Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania 
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. (art. 86 ust.4 ustawy P.z.p.). 
5. Dopuszczalne jest po upływie terminu składania ofert złożenie wyjaśnień na podst. nsp. artykułów 
ustawy P.z.p., t. j.: 24b; 26 ust.4; 87 ust.1 i art. 90 ust.1 lub dokumentów lub oświadczeń składanych na 
wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26. ust.3 ; art. 26 2d ustawy PZP przez Wykonawcę zastrzeżonych 
jako „tajemnica przedsiębiorstwa” wraz z wykazaniem, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, jeżeli w/w dokumenty lub oświadczenia są nieistniejące na dzień składania ofert – (np. 
dosłanie nowego dokumentu w trybie art. 26 ust 3 P.z.p. przez Wykonawcę, który na dzień składania ofert 
był nieobecny w ofercie danego Wykonawcy). 
6. Brak wykazania, że informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach określonych w pkt 5 
powyżej stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje, że Zamawiający uzna całą zawartość 
powyższych dokumentów/oświadczeń w całości za jawną z całymi konsekwencjami tego działania. 
 
 
 
Rozdział C  
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu 
Adres: 50-345 Wrocław, ul Czerwonego Krzyża 5/9 
NIP:  - 898-18-53-248                 REGON:   - 000291121 -   

 
Informacje dotyczące Zamawiającego - w tym statutu i organizacji  dostępne na stronie 
internetowej:  www.rckik.wroclaw.pl 
 
2.Forma prawna, podstawa działalności 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest podmiotem leczniczym działającym w 
formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podstawą działalności Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest  statut oraz ustawa o publicznej służbie krwi. 

 
3.Przedmiot i zakres działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

Celem działania Regionalnego Centrum jest w szczególności organizowanie i prowadzenie 
działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i 
oddzielania jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew oraz jej składniki, a 
także w produkty krwiopochodne i inne produkty lecznicze.  

 
W szczególności do zadań Zamawiającego należy zgodnie ze statutem: 
Podstawowym zadaniem jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej 
składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki. 
Do zadań RCKiK należy np: 
1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi, 
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2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew 
w regionalnym centrum, 

3) pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych, 
4) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników, 
5) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z PCK i 

jednostkami organizacji pozarządowych, 
6) wytwarzanie surowic diagnostycznych, 
7) zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz produkty krwiopochodne, 
8) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi, 
9) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych, 
10) sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, 
11) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa,  
12) dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach 

farmaceutycznych, 
13) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów, 
14) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie 

krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie, 
15) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników RCKiK w 

celu realizacji zadań statutowych, 
16) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez RCKiK oraz udzielanie świadczeń 

zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty, 
17) uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub 

wykonujących zawód medyczny, 
18) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w szczególności wynikające z przepisów dotyczących 

warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na 
potrzeby obronne państwa, 

19) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów. 
 
RCKiK może prowadzić działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności nie może ograniczać 
realizacji zdań statutowych. 
 
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych (zgodnie ze statutem): 

1) badania lekarskie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi, 
2) badania diagnostyczne osób wymienionych w pkt 1, 
3) orzekanie i opiniowanie o dopuszczalności pobrania krwi i jej składników, 
4) orzekanie o dopuszczalności zabiegu uodpornienia w celu uzyskania osocza lub surowic 

diagnostycznych, 
5) wykonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu uzyskania surowic diagnostycznych 

i innych preparatów, 
6) ustalanie wskazań i zaleceń lekarskich po zabiegu uodpornienia i po uodpornieniu, 
7) udzielanie porad lekarskich w razie powikłań po zabiegu uodpornienia i niekorzystnych następstw 

dla zdrowia dawcy, 
8) udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, również 

w przypadku powikłań poprzetoczeniowych, 
9) wykonywanie leczniczych zabiegów w zakresie krwiolecznictwa, 
10) wykonywanie badań: 

- krzepnięcia i hemostazy, 
- immunohematologicznych, w tym HLA, 
- genetycznych (biologia molekularna),  
- wirusologicznych (HBs, anty HCV, anty HIV) oraz odczynów kiłowych, 
- innych badań diagnostycznych i analitycznych wynikających z zakresu zadań RCKiK. 

 



 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dotycząca  ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

we Wrocławiu 
 

 23

Zamawiający posiada wdrożony System Zarządzania Jakością, zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 
9001 : 2009. Raz w roku dokonywany jest audyt przez firmę zewnętrzną dokonującą ocenę Systemu 
Zarządzania Jakością. 
Struktura przychodów i zatrudnienie: 
A .planowane  przychody za 2014 : 39.417.000zł 
b.  liczba  zatrudnionych osób – 279 + 28 umowy cywilno-prawne (razem 302) 
w tym lekarze –30 
diagności laboratoryjni i inni magistrzy – 50 
technicy analityki medycznej +laboranci – 66 
pielęgniarki - 41 
c. planowana liczba dawców w 2014r - 53 000 dawców  
Siedziba Zamawiającego zlokalizowana jest we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9. Dodatkowo 
Zamawiający posiada pięć terenowych oddziałów w następujących lokalizacjach: posiada trzy oddziały 
terenowe oraz dwa miejsca przechowywania produktów w  następujących lokalizacjach 
 
 
4.Wykaz lokalizacji: 
Lp. Wyszczególnienie Adres 
1 Siedziba,  ul. Czerwonego Krzyża 5/9 Wrocław 
2 Oddział: Punkt Krwiodawstwa; Ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica 
3 Oddział: Punkt Krwiodawstwa; Głogów, ul. Kościuszki 15 
4 Oddział: Punkt Krwiodawstwa; Lubin, ul. Bema 5 
  magazyny główne, zaplecza Przy siedzibie i oddziałach. 
5 Magazyn firmy Fast Way  Warszawa, ul. Rzeczna 10 
6 RCKiK w Wałbrzychu Wałbrzych , ul. Bolesława Chrobrego 31 
 
5. Informacje o zabezpieczeniach i konstrukcji budynków 
Wszystkie nieruchomości należące do zamawiającego znajdują się we Wrocławiu przy ul. Czerwonego 
Krzyża 5/9. Lokalizacja ta nie była narażona na skutki powodzi w 1997 roku i w kolejnych latach ( nie 
znajduje się na terenie bezpośrednio zagrożonym zalaniem). 
Budynek główny (Cadolto) został wybudowany  w 2006r posiada 4 kondygnacje naziemne i jedną 
podziemną. Konstrukcja budynku stalowa, ściany budynku blacha aluminowa, stal, płyta gipsowo-
kartonowa, stropy /dach konstrukcja stalowa, ocieplenie wełna mineralna. Pokrycie  folia EPDM.  
W czasie budowy budynku została gruntownie wyremontowana również przylegająca do niego kamienica.  
Kamienica posiada 4 kondygnacje naziemne i 1 podziemną. Konstrukcja budynku cegła, stropy 
żelbetowy, drewniany, pokrycie papa, dachówka , ocieplenie – wełna mineralna. 
Budynek laboratoryjny rok budowy 1974,  posiada 2 kondygnacje naziemne i 1 podziemną. Konstrukcja 
budynku: ściany cegła, stropy żelbeton (dach płyta korytkowa) ocieplenie wełna. Poza budynkami, na 
terenie ww lokalizacji znajdują się: niewielki  budynek techniczny jednokondygnacyjny z cegły. rok budowy 
2006, oraz komory chłodnicze do magazynowania krwi z 2006 i 2009 roku.  
Pozostałe lokalizacje, w których przechowywane są środki obrotowe, za które ponosi odpowiedzialność 
zamawiający to:  
- magazyn chłodnia należący do firmy Fast Way Trans Med sp. j. w Warszawie (wynajem powierzchni 
magazynowych). Rok budowy 1999r. Przechowywane jest tutaj osocze mrożone zgodnie z wymogami 
GMP. Chłodnie certyfikowane przez GIF. 
- magazyn wynajmowany od RCKiK w Wałbrzychu (wynajem jedynie powierzchni magazynowych typu 
chłodnia).  
-pozostałe lokalizacje to terenowe punkty poboru krwi, gdzie znajdują się środki trwałe / wyposażenie 
gabinetów. 
 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe: 
Budynek główny: 
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l.p. Gaśnica/ uruchamianie klap 
dymnych 

Hydrant ROP(ręczny ostrzegacz 
pożaru) 

-2 2szt  / 1 3 
0 2szt /1 1 5 
1 2szt/1 1 5 
2 2szt/1 1 4 
3 2szt/1 1 4 
razem 10szt/4szt 5szt 21szt 
Kamienica 
l.p. Gaśnica/ uruchamianie klap 

dymnych 
Hydrant ROP(ręczny ostrzegacz 

pożaru) 
-2 1szt  / 1 2 
0 1szt /1 1 3 
1 1szt/1 1 3 
2 1szt/1 1 2 
3 1szt/1 1 2 
razem 5szt/4szt 5szt 12szt 
 
Budynek Laboratorium 
l.p. Gaśnica Hydrant 
-1 5szt   2 
1 3szt 2 
2 3szt 2 
razem 9szt 6szt 
 
We Wrocławiu, gdzie zlokalizowane sa w zasadzie wszystkie nieruchomości należące do RCKiK znajduje 
się centrala  FP 2000- analogowy, adresowany system przeciwpożarowy. 
Optyczne czujki dymu 224szt  
Czujki temperatury 5szt 
Sygnalizator optyczno-akustyczny 12szt 
Ręczny ostrzegacz pożarowy 34szt 
Wskaźnik zadziałania 12szt 
Gaśnice 26szt 
Hydranty 17szt 
Drzwi p.pożarowe 34szt 
W pozostałych terenowych oddziałach Lubin, Legnica, Głogów znajdują się 6 kg gaśnice w ilości 
wymaganej na strefę pożarową. Budynki w tych lokalizacjach oddziałów terenowych  nie stanowią majątku 
zamawiającego. 
Wynajmowane powierzchnie: 
Magazyn Fast Way – poza standardowymi wymaganymi zabezpieczeniami  ppoż  - czujki 
przeciwdymowe, obiekt chroniony 24godz przez jednostki ochrony zewnętrznej i wewnętrznej.  
Magazyn w Wałbrzychu – alarm, dozór pracowniczy 24h 
 
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w poszczególnych lokalizacjach: 
W lokalizacji we Wrocławiu  oraz magazynach w Warszawie  obiekty są całodobowo dozorowane przez 
dozór zewnętrzny – służby ochrony mienia. w Wałbrzychu dozór pracowniczy oraz alarm z monitoringiem. 
 
Przechowywanie gotówki: 
We lokalizacjach, w których jest przechowywana gotówka znajduje się w kasie pancernej lub w kasecie na 
stałe przymocowanej do podłoża. dodatkowo pomieszczenie posiada system alarmowy połączony 
bezpośrednio z patrolem interwencyjnym. 
 
Środki obrotowe to głównie: 
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Krew i jej składniki. czynniki krzepnięcia, laboratoryjne, opakowania, leki i środki medyczne, odczynniki, 
środki pomocnicze, opatrunkowe, odzież, żywność, materiały biurowe i zmagazynowane urządzenia bądź 
ich części zamienne, środki czystościowe, gospodarcze,  
 
Sposób przechowywania (krew i jej składniki preparaty czynniki krzepnięcia). 
RCKiK we Wrocławiu, posiada zasilanie podstawowe dla całości i zasilanie rezerwowe dla części tj. parter 
i Ip. Budynku Głównego i Kamienica oraz Pawilon Laboratoryjny jako całość.  
Czas załączenia Systemu Zasilania Rezerwowego trwa od kilku nawet do kilkunastu sekund. 
RCKiK we Wrocławiu nie posiada dodatkowego własnego agregatu. 
Warunki przechowywania w chłodniach : 
-Temperatura przechowywania produktów krwiopochodnych od.+2.do+ 8 ºC.  
-Temperatura przechowywania krwi pełnej, koncentratu krwinek czerwonych od.+2.do+6 ºC. 
-Temperatura przechowywania osocza, krioprecypitat, surowica poniżej -25 ºC.  
-Temperatura przechowywania koncentratu krwinek płytkowych od +20 do +24 ºC.  
Urządzenia do przechowywania krwi, jej składników oraz produktów krwiopochodnnych (mroźnie, 
zamrażarki, chłodnie, chłodziarki, inkubatory, wytrząsarki). 
 
W urządzeniach chłodniczych: 
 systematyczny serwis urządzeń chłodniczych - istnieje umowa konserwacyjna z producentem lub firmą 
instalującą, dotyczącą zainstalowanych przez nią urządzeń chłodniczych  
Istnieje fizyczna możliwość odczytu i rejestracji temperatury w komorze chłodniczej. 
Urządzenia chłodnicze i mroźnie mają odpowiednią wydajność w celu utrzymania odpowiedniej 
temperatury całkowicie zapełnionego pomieszczenia chłodniczego  
W pomieszczeniach chłodniczych jest zainstalowany system alarmujący i rejestrujący poziom 
temperatury, umożliwiający w razie awarii podjęcie natychmiastowych środków zabezpieczających przed 
szkodą.  
W urządzeniach chłodniczych przeprowadzane są regularne przeglądy przez wykwalifikowaną ekipę. 
Pomiar temperatury jest stale monitorowany we wszystkich urządzeniach chłodniczych 24h. 
 
6. Termin wykonania umowy.  
Wymagany termin wykonania umowy ubezpieczenia:  
Zadania 1 - 24 miesiące od 01.01.2015 do 31.12.2016 z podziałem na dwa 12-miesięczne okresy 
Zadania 2 - 24 miesiące od 01.01.2015 do 31.12.2016 z podziałem na dwa 12-miesięczne okresy 
 
 
7.Rodzaje ubezpieczeń 

Część  I zamówienia Zadanie 1 
 

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń  losowych 
Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia): 
 
/A/ Miejsce ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności i położenia mienia. 

/B/ Okres  ubezpieczenia: 01.01.2015r. – 31.12.2016r.  

/C/ Zakres ubezpieczenia: 
Zakres pełny, tj. (o ile powołane Ogólne Warunki Ubezpieczeń nie będą stanowić korzystniej dla 
ubezpieczającego) zawierający minimum:  
 
1. pożar -  działanie ognia, który wydostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił 
się o własnej sile, 

2. uderzenie pioruna – bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone 
mienie, 
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3. wybuch – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów 
lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i 
innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby w jej 
wyniku ściany tych naczyń lub zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, 
pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; jeżeli wewnątrz zbiornika zachodzi eksplozja 
wywołana reakcją (przemianą) chemiczną, za eksplozję uznaje się także sytuację, kiedy ściany zbiornika 
nie uległy rozerwaniu; za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji 
polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym, 

4. upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie statku powietrznego oraz upadek 
jego części lub przewożonego ładunku, 

5. powódź - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód stojących lub 
płynących, a także zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i 
falistych, 

6. huragan - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek., potwierdzone przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w uzasadnionych przypadkach i/lub w braku możliwości 
uzyskania opinii IMiGW, wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu  faktycznego i rozmiaru 
szkód w miejscu ubezpieczenia bądź w bezpośrednim sąsiedztwie (za szkody spowodowane huraganem 
uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w 
ubezpieczone mienie), 

7. trzęsienie ziemi - nie wywołane przez działalność człowieka zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu 
ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu, 

8. zapadanie się ziemi – obniżenie się poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, pustych 
przestrzeni w gruncie, 

9. osuwanie się ziemi – ruch ziemi na stokach nie spowodowany działaniami człowieka, 

10. lawina - gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota z naturalnych 
zboczy, 

11. huk ponaddźwiękowy - działanie fali uderzeniowej wywołanej przez statek powietrzny podczas 
przekraczania prędkości dźwięku lub podczas poruszania się z  prędkością większą od prędkości 
dźwięku, 

12. deszcz nawalny – opad deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4, określonym w oparciu o 
dane pomiarowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); w uzasadnionych przypadkach lub 
przy braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie deszczu nawalnego 
stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w 
bezpośrednim sąsiedztwie, 

13. dym i sadza – zawiesina cząsteczek w powietrzu będąca bezpośrednim skutkiem spalania, 

14. grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu, 

15. zalanie w wyniku opadów atmosferycznych oraz powstałe w wyniku topnienia zwałów  śniegu 

16. zalanie przez nieszczelny dach, stolarkę okienną i drzwiową,  itp.(o ile warunki ubezpieczenia nie 
będą stanowić korzystniej w tym zakresie dopuszcza się wprowadzenie limitu wys. 50.000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia jeśli za stan budynku był odpowiedzialny zamawiający, w pozostałych wypadkach 
bez zastosowania  limitu), 

17. śnieg i lód  - bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia lub 
przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu  mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone), 

18. zalanie wskutek:  
 wydostawania się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 

ogrzewczych, technologicznych lub innych instalacji (minimum z takich przyczyn jak: 
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awaria/uszkodzenie przewodów, zbiorników lub urządzeń - w tym powstała wskutek ich 
zamarznięcia, 

 pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów, 
 działania osób trzecich, 
 cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej, 
 samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub tym podobnych z 

innych przyczyn niż wskutek pożaru i prób ciśnieniowych instalacji, 
 uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwania miejsca powstania wycieku i usunięcia 

awarii będącej jego przyczyną – limit 20 000 zł. 
19. uderzenie pojazdu lądowego - uderzenie przez pojazd mechaniczny, jego część lub przewożony 
ładunek  w ubezpieczone mienie, 

20.przepięcia w wyniku pośredniego uderzenia pioruna oraz w wyniku niewłaściwych parametrów prądu 
elektrycznego i indukcji elektromagnetycznej - (limit 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia), w 
zakresie: 

KLAUZULA PRZEPIĘĆ 
a) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia 
spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych 
od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.  
b) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający 
maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił 
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.  
c) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego 
do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, 
ochronniki, warystory, filtry). 

     d) Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne 
wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń 
Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody 
powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. 
 

21. upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych - przewrócenie się na przedmiot 
ubezpieczenia rosnących drzew lub ich fragmentów, budynków, budowli, urządzeń technicznych, 
elementów technicznych lub ich części), 

22. szkody wynikłe z niezachowania właściwej temperatury dla substancji i preparatów wymagających 
odpowiedniego przechowywania chłodniczego - klauzula „rozmrożenia” limit 2.000.000zł 

Klauzula rozmrożenia 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niezachowania odpowiedniej temperatury 
przechowywania mienia (takiego jak krwi i jej składników, produktów krwiopochodnych, koncentratów 
krwinek oraz preparatów  krwiopochodnych osocza, krioprecypitat, surowicy ) wymagającego określonych 
warunków chłodniczych   
Za „rozmrożenie” uznaje się utratę przydatności do planowanego jej zastosowania krwi i jej składników 
oraz materiałów krwiopochodnych w wyniku podwyższenia się temperatury  przechowywania w 
urządzeniu chłodniczym w następstwie: 
- przerw w dostawie prądu trwającego dłużej niż 2 godziny, 
- uszkodzenia urządzeń chłodniczych na skutek działania prądu elektrycznego, np. zwarcia, nadmiernego 
wzrostu, spadku lub całkowitego zaniku napięcia, wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących 
urządzenia, 
- uszkodzenia urządzeń chłodniczych w wyniku nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej 
w ubezpieczonej maszynie chłodniczej. 
Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, 
że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 
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a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza 
komorą chłodniczą, 

b) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad 
wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 

c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego 
przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności 
utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej 
nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym, 
uszkodzenia urządzeń chłodniczych na skutek działania prądu elektrycznego bądź wystąpienia 
przerwy w dostawie prądu dłużej niż 2 godziny. 

d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające 
z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie,  

Udział własny w szkodzie: 1.000,00 zł. 
 
 

23. skażenie lub zanieczyszczenie mienia  spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi umową 
ubezpieczenia, 

24. zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej, prowadzonej w związku 
z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia. 

25.W granicach sum ubezpieczenia ubezpieczyciel pokrywa: 
- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia 
wystąpieniem ubezpieczonego zdarzenia, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się 
bezskuteczne, 
- koszty akcji ratowniczej, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 
- koszty zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody objętej zakresem 
ubezpieczenia lub niedopuszczenia do zwiększenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby 
okazały się bezskuteczne, 
- koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych 
do użytku  

26. szkody powstałe wskutek dewastacji / wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona nie dotyczy obiektów 
opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. O ile Ogólne warunki ubezpieczenia 
nie będą stanowić korzystniej dopuszcza się wprowadzenie limitu w  wys.100.000zł 
 
27. szkody spowodowane aktami terroryzmu limit 1.000.000zł 

 
 

Zastosowanie  limitów dodatkowych i sublimitów  
1) Dodatkowy limit na pokrycie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie oraz kosztów 

zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą ponad sumę ubezpieczenia 
w wysokości –  Limit dodatkowy150.000 zł. 

2) Ochroną ubezpieczeniową w pełnym zakresie objęte będzie mienie w trakcie drobnych (tj. nie 
wymagających pozwolenia na budowę) remontów, napraw, modernizacji, bez konieczności 
powiadamiania ubezpieczyciela. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe 
w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 

a) prac ziemnych, 
b) robót budowlano-montażowych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie 
na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 
budynku / budowli lub konstrukcji dachu. 



 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dotycząca  ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

we Wrocławiu 
 

 29

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia  
i udzielana jest dla: 
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlano-montażowych (wartość materiałów 
i kosztów robocizny) – do limitu 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia. 
 
3.szkody wynikłe z niezachowania właściwej temperatury dla substancji i preparatów wymagających 
odpowiedniego przechowywania chłodniczego - klauzula „rozmrożenia” limit 2.000.000zł 
 
4) szkody spowodowane aktami terroryzmu limit 1.000.000zł. 
 
/D/ System  ubezpieczenia: 
1) budynki, budowle, środki trwałe, środki obrotowe (w tym krew i jej składniki), czynniki krzepnięcia – na 

sumy stałe,   
2) gotówka, mienie pracownicze, środki niskocenne nakłady inwestycyjne i remontowe – na pierwsze 

ryzyko. 
 
/E/ Wartość ubezpieczeniowa: 
1) budynki i budowle wg wartości księgowej brutto, 
2) środki trwałe – wg wartości księgowej brutto,(dla wskazanych poniżej 6 pozycji wg wartości 

odtworzenia) 
3) środki niskocenne – wg cen nabycia, 
4) środki obrotowe: 

-krew i jej składniki – zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie 
krwi (Dz. U. z 1997r, Nr 106, poz. 681, z późn. zm.2)), tj. wg opłat w wysokości nie przekraczającej 
rzeczywistych  kosztów pobrania krwi, jej przetwarzania na preparaty krwiopochodne oraz kosztów 
przechowywania, opakowania, oznakowania i transportu krwi a także preparatów krwiopochodnych;  
opłata za wydaną krew i jej składniki ustalana jest corocznie przez Ministra Zdrowia w drodze 
Rozporządzenia, w niektórych przypadkach opłata jest powiększana o rzeczywiste koszty związane z 
wykonywaniem dodatkowych czynności przez RCKiK (np. napromieniowanie, filtrowanie, 
rekonstytuowanie, przemywanie, podział na porcje, rozmrażanie, zlewanie); 
- pozostałe środki obrotowe - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 

5) gotówka – wg wartości nominalnej, 
6) mienie pracownicze – wg wartości rzeczywistej. 
7) mienie wynajmowane (komory chłodnicze) - wg wartości rzeczywistej 
 
/F/ Franszyza integralna/redukcyjna/udział własny – brak, za wyjątkiem: 
- szkód z ryzyka rozmrożenia, gdzie udział własny w szkodzie wynosi 1.000,00 zł. 
- szkody spowodowane terroryzmem franszyza redukcyjna  -1000zł 
- szkody zalaniowe przez nieszczelna stolarkę, dach  – franszyza integralna 500zł 

/H/ Postanowienia i informacje dodatkowe  
1. Na pierwsze ryzyko – sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający wg przewidywanej straty w 

okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia zmniejsza się o wysokość wypłaconego odszkodowania. 

2. W przypadku mienia ubezpieczonego systemem sum stałych wypłata odszkodowania nie powoduje 
zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 

3. Odszkodowanie dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto: nie 
będzie potrącane o stopień technicznego zużycia, z wyjątkiem sytuacji gdy zamawiający zrezygnuje  z 
remontowania  lub odtworzenia. 

4. Mienie pracownicze - mienie należące do pracowników Zamawiającego z wyłączeniem wartości 
pieniężnych i wyrobów jubilerskich 
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5. Sieci elektryczne, elektroniczne, kanalizacyjne, wodociągowe, telekomunikacyjne itp. posiadane 
przez zamawiającego lub pozostające w jego pieczy włączone są do ubezpieczenia 
w pełnym zakresie. 

6. W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości 
świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przed dokonaniem 
oględzin przez zakład ubezpieczeń oględzin, tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio 
przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne 
działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi 
zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest do sporządzenia i 
przedłożenia ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do 
dyspozycji Ubezpieczyciela w celu dokonania oględzin elementów uszkodzonych, które podlegały 
wymianie.  

7. Na wniosek Zamawiającego, za zgodą ubezpieczyciela i po opłaceniu dodatkowej składki sumy 
ubezpieczenia w systemie I ryzyka / limity odpowiedzialności  zostaną uzupełnione do pierwotnej 
wysokości lub podwyższone. 

8. Jako wysokość szkody dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej 
przyjmuje się: 

a. dla budynków, budowli – potwierdzona rachunkiem wykonawcy lub 
kalkulacją poszkodowanego wartość kosztów remontu lub odbudowy 
mienia, przy uwzględnieniu dotychczasowej konstrukcji, wymiarów i 
standardu wykończenia, takich samych lub najbardziej zbliżonych 
materiałów, wraz z kosztami opracowania wymaganej dokumentacji, 
kosztami transportu (z wyłączeniem transportu ekspresowego), 
demontażu, montażu i nadzoru oraz wszelkimi innymi niezbędnymi 
kosztami, których poniesienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia; 

b. dla środków trwałych i środków niskocennych - według ceny zakupu lub 
kosztów naprawy mienia tego samego rodzaju, typu i o tych samych lub 
najbardziej zbliżonych parametrach (w tym mocy) wraz z kosztami 
opracowania wymaganej dokumentacji, kosztami transportu (z 
wyłączeniem transportu ekspresowego), montażu i nadzoru oraz wszelkimi 
innymi niezbędnymi kosztami (w tym rozbiórki i demontażu części 
niezdatnych do użytku), których poniesienie jest konieczne w celu 
odtworzenia mienia. 

/I/ Do ubezpieczenia maja zastosowanie również klauzule: 
Obligatoryjne: AB01, AB03, AB06, AB7, AB08,AB10, AB11, AB12, AB13, AB18, AB20, AB21, AB23,  
klauzula akceptacji zabezpieczeń,  
/G/ Przedmiot ubezpieczenia  i  suma  ubezpieczenia (stan na 31.10.2014r.)  
Środki trwałe, niskocenne , środki obrotowe własne oraz powierzone (np. będące przedmiotem umowy 
użyczenia, depozytu,  czy innej tego typu umowy), znajdujące się w pieczy lub kontrolą zamawiającego w 
tym:    
L.dz. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł. 

1 Budynki  i budowle wg wykazu 1 25 892 123,81 
 

2 Środki trwałe wg wartości w KŚT wg wartości księgowej 
brutto wg wykazu 1 kol.5 

8 252 527,94 
 

3 Pozostałe środki trwałe (3 KLF+3MABAG) wg wartości 
odtworzenia* 1 277 199,00 

4 Środki niskocenne 1 400 000,00 

5 Środki obrotowe własne oraz powierzone 15 824 345,11 
 

6 Mienie pracownicze 153 500,00 
7 Gotówka  20 000,00 
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L.dz. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł. 

8 
Sprzęt medyczny i inne mienie dzierżawione lub  
udostępniony RCKiK ** 
 

210 000,00 

9 Nakłady inwestycyjne lub remontowe 50 000,00 

 razem 53 079 695,86 
 

 Dodatkowe ryzyka / limity odpowiedzialności 
10 Przepięcia 2 000 000,00 
11 Klauzula rozmrożenia 2 000 000,00 
12 Klauzula ubezpieczenia robót budowlano-montażowych 300 000,00 
13 Ryzyko terroryzmu 1 000 000,00 

14 

Dodatkowy(ponad sumę ubezpieczenia) limit na pokrycie 
kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie oraz kosztów 
zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed 
szkodą ponad sumę ubezpieczenia 

150 000,00 

 
*W pozycji nr 3  
wg wartości odtworzenia: 
Zamrażarka komorowa MABAG    nr T-43-10-007                 330.000,00                                                                    
Zamrażarka komorowa MABAG    nr T-43-10-008                 330.000,00                                                                    
Zamrażarka komorowa MABAG    nr T-43-10-009                 330.000,00    
KLF System - Zamrażarka             nr T-43-10-014                   95.733,00  
KLF System - Zamrażarka             nr T-43-10-015                   95.733,00                                                        
KLF System - Zamrażarka             nr T-43-10-016                   95.733,00                                                        
 
**W poz. Nr 8  
wg wartości rzeczywistej 
1.zbiornik na azot na sumę 60.000zł 
2.Kontener chłodniczy 40HCRF nr 901204 na sumę 75.000zł 
3.Kontener chłodniczy 40 HCRF nr 901328 na sumę 75.000zł 
 
 
6. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk. 
Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia): 

/A/ Miejsce ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności i położenia mienia. 

/B/ Okres  ubezpieczenia: 01.01.2015r. – 31.12.2016r. 

/C/ Zakres ubezpieczenia: 
(1) Szkody materialne 
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt elektroniczny zainstalowany na stanowisku pracy, gotowy do 
użytku, po pozytywnym przejściu testów próbnych, jeżeli takie testy były wymagane przez producenta. 
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt w miejscu ubezpieczenia, podczas eksploatacji i transportu 
wewnątrzzakładowego, a także w czasie przerw w użytkowaniu w związku z konserwacją, przeglądem, 
naprawą. 
Zakres pokrycia ubezpieczeniowego obejmować będzie, o ile OWU nie odbiegają na korzyść, wszelkie 
przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody, 
a w szczególności szkody powstałe w następstwie: 
a) działania człowieka tj. niewłaściwej obsługi sprzętu (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, 

zaniedbanie, brak kwalifikacji, błędna obsługa), zniszczenia przez osoby trzecie, kradzieży z 
włamaniem i rabunku, 

b) działania ognia (w tym również dymu i sadzy, osmalenia, przypalenia), wybuchu, uderzenia pioruna, 
upadku statku powietrznego, 
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c) wody, pary wodnej, wilgoci (w tym zalania z urządzeń wodno-kanalizacyjnych i technologicznych, 
deszczu nawalnego, powodzi, wylewu wód podziemnych), wiatru (w tym huraganu), mrozu, gradu, 
śniegu, lodu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi,  

d) wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału,  z 
wyjątkiem szkód, za które odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub serwisant, 

e) zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i 
pochodnych powstałych w związku z uderzeniem pioruna (zjawisko indukcji itp.) i innych przyczyn 
elektrycznych, 

f) zniszczenia wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi 
objętymi umową ubezpieczenia. 
 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie ponadto: 
- szkody w sprzęcie przenośnym poza miejscem ubezpieczenia (teren RP), 
- szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących i lampach. 

(2) Koszty odtworzenia danych i oprogramowania oraz zewnętrznych nośników danych 
Dane i oprogramowanie oraz zewnętrzne nośniki danych powinny być objęte ochroną od utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia w miejscu ubezpieczenia, w archiwum oraz podczas transportu między 
miejscem ubezpieczenia a archiwum. 
Zakład ubezpieczeń pokrywa co najmniej koszty: 
- automatycznego wprowadzenia danych lub programów z archiwum danych, 
- automatycznego lub ręcznego wprowadzenia danych lub programów z oryginalnych programów lub z 
dokumentów ubezpieczającego, w tym koszty zatrudnienia dodatkowego personelu (np. na umowę 
zlecenie) lub firmy zewnętrznej do wprowadzenia danych z dokumentów ubezpieczonego, 
- odtworzenia lub wprowadzenia systemów lub standardowych programów, 
- odtworzenia zniszczonych nośników danych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. 
- koszty odzyskania danych przez wynajętą specjalistyczną firmę zewnętrzną. 
 
W granicach sum ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia ubezpieczyciel pokrywa: 
 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia 

wystąpieniem ubezpieczonego zdarzenia, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się 
bezskuteczne, 

 koszty akcji ratowniczej, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 
 koszty zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody objętej zakresem 

ubezpieczenia lub niedopuszczenia do zwiększenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, 
chociażby okazały się bezskuteczne, 

 koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części  

 niezdatnych do użytku. 

/D/ System ubezpieczenia:  
(1) szkody materialne -  na sumy stałe, 
(2) dane i oprogramowanie oraz zewnętrzne nośniki danych -  na pierwsze ryzyko. 
/E/ Wartość ubezpieczeniowa: 
(1) sprzęt stacjonarny i przenośny - wartość odtworzenia, 
(2) dane i oprogramowanie oraz zewnętrzne nośniki danych – koszt odtworzenia. 
/F/ Franszyza integralna: brak. 
Franszyza redukcyjna/udział własny: 
(1) szkody materialne: 

-  dla sprzętu o wartości do 1.000 zł – brak;  
-  dla pozostałego sprzętu - 300,00 zł w szkodzie, dla sprzętu przenośnego (poza telefonami 

komórkowymi) w ryzyku kradzieży poza  miejscem ubezpieczenia - 10% wartości szkody nie mniej 
niż 300 zł,  
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 (2) dane i oprogramowanie oraz zewnętrzne nośniki danych – 300 zł. w szkodzie. 
 /H/ Postanowienia i informacje dodatkowe 

1) Ochroną ubezpieczeniową w pełnym zakresie objęte będzie mienie, które ulegnie zniszczeniu w 
związku z prowadzonymi pracami remontowymi, naprawami, modernizacją pomieszczeń, w których 
to mienie się znajduje, bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela. 

2) Ubezpieczyciel pokryje w ramach sumy ubezpieczenia koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, 
łącznie z kosztami rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku, w pełnej wysokości. 

3) Odszkodowanie dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto nie 
będzie potrącane o stopień technicznego zużycia, nawet jeśli mienie to nie będzie remontowane lub 
odtwarzane. 

4) W przypadkach, gdy suma ubezpieczenia ubezpieczonego urządzenia zawiera wartość systemu 
operacyjnego/oprogramowania, ochroną objęty jest również system operacyjny/oprogramowanie. 

6) Sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych. Poniżej poziomu 
gruntu zlokalizowany jest sprzęt w ekspedycji- dwa komputery, radiator) W pomieszczeniach, gdzie 
znajduje się sprzęt są gaśnice proszkowe. Są specjalne urządzenia kontroli dostępu. Konserwacja 
sprzętu elektronicznego prowadzona jest przez wyszkolony własny personel Przy większości  
komputerów  i serwerach zainstalowane zasilacze UPS. Dane archiwizowane raz dziennie. 

7) Ubezpieczyciel akceptuje sposób archiwizacji dokonywany przez ubezpieczone jednostki określony 
w SIWZ jako wystarczający i nie będzie się powoływał przy szkodzie na zapisy dotyczące 
wymaganego sposobu archiwizacji w OWU. 

8) W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości 
wykonywania zadań dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy, tj. bezpośrednio 
po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego bądź przez 
wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju szkód, 
poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany 
jest do sporządzenia i przedłożenia ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody 
oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających wymianie. 

9) Odszkodowanie za sprzęt elektroniczny ubezpieczony w ramach wszystkich ryzyk sprzętu 
elektronicznego i medycznego płatne do wartości odtworzeniowej bez względu na wiek. 

10) Na wniosek Zamawiającego, za zgodą ubezpieczyciela i po opłaceniu dodatkowej składki sumy 
ubezpieczenia / limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub 
podwyższone. 

/I/ Klauzule dodatkowe:  
Obligatoryjne: AB01, AB03, AB06,AB07, AB08, AB10, AB11, AB12, AB13, AB18, AB20, AB21, AB23, 

klauzula akceptacji zabezpieczeń,  
 
Przedmiot ubezpieczenia: Sprzęt elektroniczny oraz medyczny,  własny i pozostajacy w pieczy 
zamawiającego (w tym będący przedmiotem najmu, dzierżawy, uzyczenia i innej tego typu umowy).,  
 

Stacjonarny  
 
własny 
Stacjonarny własny z EOG (wykaz nr 1 kol.6,8)                                                                                          
Stacjonarny dzierżawiony i udostępniony   (wykaz nr 2) 
Klimatyzatory 7 szt 
Ubezpieczenie wg wartość odtworzenia  
  

5.958.109,10 
w tym: 

1 890 788,86 
322 938,24 

3.683.942,00 
60 440,00 
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Przenośny  
własny  
własny przenośny z EOG 
wykaz nr 1(kol.7,9)                                                                                  
Ubezpieczenie wg wartość odtworzenia  
 
  

278 675,67 
 w tym: 

251 075,67 
27 600,00 

 
 

 
Koszty odtworzenia danych i nośników: 
suma ubezpieczenia: nośniki danych  i odtworzenie danych do limitu     

                                                                   
30 000,00                                                                                          

                                     

 
3.Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 
Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia): 
 
/A/ Miejsce ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia działalności i położenia mienia. 

/B/ Okres  ubezpieczenia: 01.01.2015r. – 31.12.2016r. 

/C/ Zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem, rabunek (dokonane lub usiłowane), dewastacja, 
gotówka w transporcie (podczas przenoszenia lub przewożenia).  

Ochroną ubezpieczeniową objęte będą również koszty naprawy zabezpieczeń (limit  na naprawę - 
10.000,00 zł lub większy). 
Gotówka w transporcie objęta będzie ochroną od szkód powstałych wskutek: rabunku; zniszczenia lub 
uszkodzenia środka transportu wyniku wypadku środka transportu, pożaru, wybuchu lub uderzenia 
pioruna w pojazd, zdarzeń powodujących śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia osoby 
sprawującej pieczę nad ubezpieczonym mieniem, uniemożliwiających ochronę powierzonego mienia 

/D/ System  ubezpieczenia - na pierwsze ryzyko. 

/E/ Wartość ubezpieczeniowa: 
1) środki obrotowe (w tym krew i jej składniki): 

- zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014r, 
poz. 332), tj. wg opłat w wysokości nie przekraczającej rzeczywistych  kosztów pobrania krwi, jej 
przetwarzania na preparaty krwiopochodne oraz kosztów przechowywania, opakowania, oznakowania 
i transportu krwi a także preparatów krwiopochodnych;  opłata za wydaną krew i jej składniki ustalana 
jest corocznie przez Ministra Zdrowia w drodze Rozporządzenia, w niektórych przypadkach opłata jest 
powiększana o rzeczywiste koszty związane z wykonywaniem dodatkowych czynności przez RCKiK 
(np. napromieniowanie, filtrowanie, rekonstytuowanie, przemywanie, podział na porcje, rozmrażanie, 
zlewanie); 
- pozostałe środki obrotowe - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia 

2) gotówka – wg wartości nominalnej, 
3) mienie pracownicze – wg wartości rzeczywistej, 
4) pozostałe - wg wartości odtworzeniowej. 

/F/ Franszyza  integralna/redukcyjna/udział własny – brak. 
/G/ Przedmiot  i  suma  ubezpieczenia: 

/H/ Postanowienia i informacje dodatkowe: 

1) Na pierwsze ryzyko – sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający wg przewidywanej maksymalnej 
straty w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia zmniejsza się o wysokość wypłaconego 
odszkodowania. 

2) Rabunek - uważa się zabór mienia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy 
fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomności lub bezbronności. 
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3) Kradzież z włamaniem - zabór mienia, którego sprawa dokonał lub usiłował dokonać z 
zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub  
otworzeniu zabezpieczenia  przy użyciu podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza 
oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego lokalu w wyniku 
rabunku, albo zabór mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i 
pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia. 

4) Dewastacja – rozumiana jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia 
przez osoby trzecie. Ubezpieczeniem nie będą objęte szkody polegające na uszkodzeniu 
w wyniku pomalowania (graffiti). 

5) Ubezpieczyciel pokryje w ramach sumy ubezpieczenia koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, 
łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w pełnej wysokości. 

6) Na wniosek Zamawiającego, za zgodą ubezpieczyciela i po opłaceniu dodatkowej składki sumy 
ubezpieczenia / limity odpowiedzialności zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub 
podwyższone. 

I/ Klauzule dodatkowe: 
Obligatoryjne: AB06, AB08, AB12, AB13, AB21, AB23, klauzula akceptacji zabezpieczeń,  
 
 
Przedmiot ubezpieczenia mienie własne i w pieczy zamawiającego, 
dzierżawione/wynajmowane oraz mienie stanowiące depozyt 

Suma ubezpieczenia w zł. 

Środki trwałe  i środki niskocenne oraz mienie pracownicze  200 000,00 
Środki obrotowe (w tym krew i jej składniki) 20 000,00 
Gotówka od kradzieży z włamaniem i rabunku 15 000,00 
Gotówka od rabunku w transporcie 5 000,00 
 
4.Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym  i zagranicznym ( w tym podczas załadunku i 
rozładunku) 
Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia): 
 
4.1 Cargo krajowe 
/A/ Okres  ubezpieczenia: 01.01.2015r. – 31.12.2016r. 

/B/ Zakres ubezpieczenia:  
Zakres ubezpieczenia obejmuje,  o ile OWU nie stanowią korzystniej, szkody w ubezpieczonym mieniu 
powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, huragan, 
powódź, deszcz nawalny, grad,  lawina, obsunięcie lub zapadnięcie się ziemi, uderzenie przedmiotu w 
środek transportowy, wypadek jakiemu uległ środek transportowy, wandalizm, rabunek, kradzież całkowita 
mienia wraz ze środkiem transportu, kradzież z włamaniem, zdarzenia w wyniku których doszło do 
połamania, potłuczenia, rozbicia, wycieku, podarcia, zabrudzenia, rozsypania, poplamienia, pogięcia, 
zgniecenia, zamoczenia i porysowania przewożonego mienia, szkody powstałe w wyniku akcji ratowniczej 
prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia.  
Ponadto ubezpieczyciel pokryje koszty usunięcia pozostałości po szkodzie. 
 
/C/ Zakres terytorialny: teren RP. 
/D/ System ubezpieczenia – polisa obrotowa. 
/E/ Przedmiot ubezpieczenia: krew i jej składniki, preparaty krwiopochodne i osoczopochodne, surowice, 
półprodukty, czynniki krzepnięcia, materiały wykorzystywane do działalności. oraz  urządzenia i preparaty 
związane z działalnością RCKiK, materiały biurowe, czystościowe, odzieżowe, żywnościowe oraz inne 
związane z działalnością RCKiK. Transportowane jest mienie własne i powierzone 

/F/ Suma ubezpieczenia: 
Przewoźnik własny i obcy (96% transport własny, 4% transport obcy).  
Rodzaj transportu - Transport samochodowy 100%,  
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Obrót łączny : 13.500.000,00zł w tym: 
 

dane dotyczące powierzonego czynnika NCK  
 średni transport: 500 000,00 zł 
 ilość transportów w roku : 10 
 obrót w transporcie: 5 000 000,00 zł 
 maksymalny transport:  1 000 000,00 zł 

 
dane dotyczące innego niż ww mienia w transporcie: 

 średni transport około:  20 000,00 zł   
 ilość transportów w roku : 500 
 obrót w transporcie: 8 500 000,00 zł 
 maksymalny transport:  50 000,00 zł 

 
 
Przedmiot transportu w proporcjach: Krew i jej składników, w tym preparaty krwiopochodne, surowice, 
koncentraty krzepnięcia, immunoglobulina,  desmopresyna i inne leki, wyroby medyczne, środki 
pomocnicze – 95%-99% ,materiały i urządzenia wykorzystywane w prowadzonej działalności, artykuły 
spożywcze – 1%-5%. 
 
 
4.2 Cargo zagraniczne 
A. Zakres ubezpieczenia w transporcie zagranicznym Transport lądowy na warunkach: Institute Cargo 
Clauses (ICC/A 1/1/09) z włączeniem załadunku i  wyładunku  
Institute Radioactive Contamination Exlusion Clause (1/10/90)  
 
B. Przedmiot ubezpieczenia 
Transport na terenie Europy –  Wszelkie mienie będące w posiadaniu RCKiK zarówno własne  jaki i 
powierzone takie ja np:. krew, preparaty krwiopochodne, osoczopochodne, surowice, koncentraty krwinek,  
koncentraty czynników krzepnięcia, półprodukty i produkty krwiopochodne, materiały opatrunkowe, 
artykuły medyczne, artykuły spożywcze oraz urządzenia i  preparaty związane z działalnością RCKiK oraz 
pozostałe preparaty i materiały wykorzystywane w prowadzonej działalności i świadczonych usługach 
 
C. Suma ubezpieczenia (przedmiot ubezpieczenia) – na pierwsze ryzyko   
• Suma ubezpieczenia 500.000,00zł 
• Przewidywana maksymalna wartość jednego transportu 100.000zł 
• Ilość transportów w roku ok.5   
D Klauzule brokerskie AB (Cargo krajowe i zagraniczne)  AB 06,AB08,AB12,AB13,  AB 21,  
 
 
 

Część II ubezpieczenie OC. 
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą. 
 
/A/ Okres  ubezpieczenia: 01.01.2015r. – 31.12.2016r. 
/B/ Przedmiot  i  zakres  ubezpieczenia: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 22 
grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1.729). 
/C/  Suma gwarancyjna: minimalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 22 grudnia 
2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1.729), tj.: 
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równowartość w złotych 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w 
odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu 
leczniczego. 
 
 
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 
i posiadanym mieniem 
Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia): 
 
/A/ Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP. 
/B/ Okres  ubezpieczenia: 01.01.2015r. – 31.12.2016r. 
/C/ Przedmiot  i  zakres  ubezpieczenia: 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością 
i posiadanym mieniem (deliktowa i kontraktowa) w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, Dz.U. z 2011r. Nr 293, poz. 1729). 
Ochroną ubezpieczeniową objęte będą wypadki powstałe w okresie ubezpieczenia a zgłoszone 
w terminach ustawowo przewidzianych. Przez wypadek należy rozumieć zdarzenie powodujące śmierć, 
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 

W zakresie szkód osobowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez wypadek należy 
rozumieć świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w 
wyniku którego została wyrządzona szkoda. Za wypadek uznaje się także naruszenie dobra osobistego w 
zakresie zdarzeń powodujących śmierć, uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody bez względu na to czy ubezpieczony ponosi za nie 
odpowiedzialność na podstawie OC delikt czy też OC kontrakt. 
Ochroną ubezpieczeniową objęte będą szkody wyrządzone przez ubezpieczonego lub osoby, za które 
ponosi on odpowiedzialność, w tym przez osoby działające na innej podstawie niż umowa o pracę, za 
których działania lub zaniechania ubezpieczony zgodnie z  obowiązującymi przepisami i/lub na podstawie 
zawartych umów odpowiada (w tym wolontariusze, słuchacze szkół medycznych, studenci, stażyści, 
praktykanci itp.). Ochroną ubezpieczeniowa objęte są również szkody wyrządzone przez pracowników 
RCKiK w trakcie odbywania stażu. 
Ochroną objęta zostanie odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody wyrządzone dawcom oraz innym 
osobom trzecim w związku  z działalnością Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa we Wrocławiu określoną w Statucie oraz przepisach prawa, i posiadanym mieniem, 
 a w szczególności za szkody: 
1. osobowe i rzeczowe 
2. obejmujące rzeczywiste straty jak i utracone korzyści (damnum emergens i lucrum cessans), 
3. szkody wynikające z rażącego niedbalstwa, 
4. wynikłe z prowadzonej działalności pozamedycznej, 
5. powstałe w związku z posiadanym mieniem, 
6. polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, 
7. powstałe u pracowników w związku z wykonywaniem pracy, wolontariatu lub odbywaniem stażu, w 

tym również zakażenie chorobami, z włączeniem zakażeń  HIV, HCV,HBV i innych (ponad wysokość 
świadczenia wypłaconego przez ZUS na podstawie obowiązujących przepisów prawa) - OC 
pracodawcy  

8. wyrządzone w mieniu pracowników, 
9. wynikające z faktu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, 
10. wynikłe przez wadliwe wykonanie prac i usług, powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi, 
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11. związane z administrowaniem i zarządzaniem podmiotem leczniczym, 
12. związane z posiadaniem dróg wewnętrznych oraz chodników, parkingów, 
13. związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przechowania, której przedmiotem 

są rzeczy dawcy lub innej osoby trzeciej – OC przechowawcy, 
14. powstałe w mieniu osób trzecich powierzonym ubezpieczonemu, 
15. powstałe w związku wydawaniem uprawnionym osobom produktów leczniczych,  
16. powstałe w mieniu (ruchomym i nieruchomościach) z którego RCKiK korzysta na podstawie umów 

najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu i innych podobnych umów (OC najemcy), w tym w mieniu 
użytkowanym w ramach testowania urządzeń,  

17. powstałe w następstwie działania, awarii oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania i innych instalacji, 

18. szkody wyrządzone przez podwykonawców z prawem do regresu, (OC podwykonawcy z prawem do 
regresu), 

19. obejmujące wypłatę uprawnionemu zadośćuczynienia w sytuacjach przewidzianych przepisami. 
 
W ramach OC najemcy ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody rzeczowe powstałe 
w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (w tym w mieniu użytkowanym 
w ramach testowania urządzeń). Zamawiający dopuszcza następujące wyłączenia w tym zakresie: 

- w gruntach, 
- wynikłych z normalnego zużycia mienia, 
- polegające na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, 
- powstałe w następstwie prac budowlano – montażowych lub remontowych, 
- powstałych w pojazdach mechanicznych oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych 
pojazdach 

 
Poza wypłatą odszkodowania ubezpieczyciel pokryje co najmniej w ramach sumy gwarancyjnej,  
( „co najmniej” oznacza, że pokrycie, bez limitów, do wysokości sumy gwarancyjnej również spełni 
stawiane wymogi):  

- koszty podjętych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były 
celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 

- koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego lub 
poszkodowanego pod warunkiem uznania przez ubezpieczyciela, że powołanie tego 
rzeczoznawcy jest uzasadnione, 

- niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego w sporze prowadzonym w 
porozumieniu z ubezpieczycielem, 

- koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonymi w 
związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi w porozumieniu z ubezpieczycielem. 

 
 
 
 
 
/D/  Suma gwarancyjna: 500.000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia  

w okresie ubezpieczenia, z uwzględnieniem podlimitów określonych w poniższej tabeli. 
 
Podlimity 

L.p. Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna 

1 OC pracodawcy 
Osobowe pracowników 
 

300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
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L.p. Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna 

 
Szkody wyrządzone w mieniu pracowników  
 

50.000zł na jedno i wszystkie zdarzenia

2 OC najemcy (ruchomości i nieruchomości) 
Szkody w przedmiotach, z których RCKiK 
korzysta na podstawie umów użytkowania, najmu, 
dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innego 
stosunku prawnego 

100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

3 Szkody związane z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy przechowania 
(OC przechowawcy) mienie pacjentów 
 
Szkody w mieniu powierzonym ubezpieczającemu 

5.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

4 OC podwykonawcy  500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

/E/  Franszyza integralna: 200,00 zł w szkodach rzeczowych (w szkodach osobowych brak). 
Franszyza redukcyjna / udział własny: brak. 

 

/F/ Postanowienia i informacje dodatkowe 
a. Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela i zmniejsza 

się o kwotę wypłaconego odszkodowania. 

b.  Na wniosek Zamawiającego, za zgodą ubezpieczyciela i po opłaceniu dodatkowej składki 
suma gwarancyjna zostanie uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona. 

c. W RCKiK we Wrocławiu funkcjonuje szatnia, w której przechowywane jest mienie 
dawców. Szatnia działa na zasadzie wydawania numerków, w godzinach pracy szatnię 
obsługuje jedna osoba,  

d. W ramach OC przechowawcy ubezpieczyciel nie będzie wymagał przechowywania 
rzeczy oddanych na przechowanie w osobnych zamykanych pomieszczeniach ani nie 
będzie wymagał wystawiania kwitu z wyszczególnieniem rzeczy przyjętych na 
przechowanie. 

e. Przedmiotem umów najmu, użyczenia, dzierżawy itp. są nieruchomości (pomieszczenia 
dzierżawione dla potrzeb oddziałów terenowych, punktów poboru krwi) oraz  rzeczy 
ruchome (dzierżawione lub użyczone urządzenia oraz kontenery chłodnicze) 

f. Za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez ubezpieczonego na 
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o 
pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która 
zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca. Za pracownika 
uważa się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza wykonującego czynności 
związane z działalnością RCKiK,  

g. Przez podwykonawcę rozumie się przedsiębiorcę - w tym także osobę fizyczną 
występującą w charakterze przedsiębiorcy - któremu ubezpieczony powierzył wykonanie 
zleconej pracy, usługi lub innej czynności; w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
za podwykonawcę uznaje się podmiot leczniczy, przedsiębiorcę nie będącym podmiotem 
leczniczym, osobę wykonującą zawód lekarza, pielęgniarki albo inny zawód medyczny, 
prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, której 
ubezpieczony powierzył wykonanie świadczeń zdrowotnych. 

 
/G/ Klauzule dodatkowe ( nie dotyczą ubezpieczeń obowiązkowych): 
AB06, AB 08, AB 12, AB13, AB21,  
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8. Klauzule brokerskie oraz dodatkowe zapisy regulujące warunki ubezpieczenia 
O ile zastosowane ogólne warunki ubezpieczenia nie będą stanowić korzystniej dla 
Zamawiającego to do umów ubezpieczenia mają zastosowanie następujące zapisy  i klauzule 
dodatkowe (jeżeli nie wskazano inaczej dotyczy zarówno 1 jak i 2 części zamówienia): 
 Obligatoryjne 
1) Ubezpieczenie obejmuje mienie stanowiące własność zamawiającego oraz mienie będące 

w udokumentowanym posiadaniu zamawiającego w związku z wykonywaną działalnością (dotyczy 
również klauzuli automatycznego pokrycia i automatycznego zmniejszenia sumy ubezpieczenia)  

2) Ochroną ubezpieczeniową objęte będzie mienie w trakcie rozliczania inwestycji (inwestycja odebrana 
od wykonawcy na podstawie protokołu odbioru a jeszcze nie zaewidencjonowana). Uznaje się, że z 
chwilą podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót ryzyko związane 
z posiadaniem mienia przechodzi na ubezpieczającego - dotyczy I części zamówienia. 

3) Ubezpieczeniem objęte są jednostki wymienione w SIWZ wraz ze wszystkimi lokalizacjami - dotyczy I 
części zamówienia. 

4) Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie we wszystkich lokalizacjach, bez względu na 
ewentualne przemieszczanie pomiędzy lokalizacjami - dotyczy I części zamówienia. 

5) Odszkodowanie przy szkodzie częściowej dla mienia ubezpieczonego wg wartości ks. brutto 
wypłacane będzie wg kosztów remontu lub naprawy z uwzględnieniem kosztów transportu,  
demontażu i montażu oraz opłat celnych itp. - dotyczy I  części zamówienia. 

6) W przypadku doubezpieczania, uzupełniania, podwyższania lub obniżenie  sumy ubezpieczenia 
(gwarancyjnej) -poza klauzulą automatycznego pokrycia - w okresie ubezpieczenia w ramach 
niniejszej umowy stosowane będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w 
niniejszej umowie. - dotyczy I części zamówienia. 

7) Jeżeli inne zapisy umowy ubezpieczenia nie stanowią korzystniej, nie ma zastosowania instytucja 
niedoubezpieczenia i zasada proporcji w przypadku gdy wysokość szkody nie przekracza 20% sumy 
ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą lub jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu 
szkody nie przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu - dotyczy I części zamówienia. 

8) Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia (bądź szczególne warunki ubezpieczenia) dotyczące danego 
rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego niż określone w 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stosowane będą postanowienia korzystniejsze 
dla zamawiającego  

9) Ubezpieczyciel zobowiązany jest potwierdzić ubezpieczenie poszczególnych ryzyk  polisami lub 
innymi dokumentami ubezpieczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  

10) Polisy lub inne dokumenty ubezpieczeniowe, będą wystawiane nie później niż na 3 dni przed 
początkiem okresu ubezpieczenia.  

11) W przypadku płatności ratalnej ubezpieczyciel nie będzie wymagał zapłaty pozostałych rat składki (nie 
wymagalnych na dzień powstania szkody / wypłaty odszkodowania) w razie wystąpienia szkody  

12) Ubezpieczyciel nie będzie pomniejszał wypłacanego odszkodowania o wartość składki należnej z 
tytułu opłaty kolejnych rat  

13) Ustalenie sumy ubezpieczenia i wypłata odszkodowania: 
- jeżeli istnieje możliwość odliczenia VAT przez poszkodowanego – bez VAT, 
- jeżeli nie ma możliwości odliczenia – z VAT, 

14) Wypłata odszkodowania nie będzie uzależniona od zakończenia prowadzonego postępowania 
karnego w danej sprawie  
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15) Zamawiający dopuszcza uproszczoną procedurę likwidacji szkód w mieniu (bez oględzin 
ubezpieczyciela) dla szkód o szacunkowej wartości do 5.000,00 zł wg zasad i na podstawie 
dokumentów uzgodnionych z ubezpieczycielem - dotyczy I części zamówienia. 

16) Mienie osób trzecich powierzone RCKiK – składniki krwi i preparaty krwiopochodne, w tym 
koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresyna  oraz immunoglobulina. Mienie to jest 
przechowywane w urządzeniach chłodniczych (czynniki krzepnięcia w lodówce). Sposób 
przechowywania mienia  - analogicznie jak mienie RCKiK.  

17) Mienie osób trzecich (mienie powierzone) to głównie - koncentrat czynnika krzepnięcia i 
desmopresyna oraz immunoglobulina. 

a) Koncentrat czynnika krzepnięcia i desmopresyna magazynowane i przechowywane są przez 
RCKiK w ramach ustawowego zadania określonego w art. 27 pkt 6 ustawy z 22.08.1997r. o 
publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2014r.poz,332). Zakres zadania obejmuje zaopatrywanie 
podmiotów leczniczych w koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę w ramach 
programu Ministra Zdrowia pn. „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne 
Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”. W ramach tego programu RCKiK  przechowuje  koncentraty  
czynników  krzepnięcia  i  desmopresynę,  które  wydawane  są  dla  pacjentów  chorych  na  
hemofilię  i  pokrewne  skazy  krwotoczne. Koncentraty  czynników  krzepnięcia  i  desmopresyna  
wydawane  są  do  leczenia  domowego  oraz  szpitalnego. Wydanie  koncentratów  czynników  
krzepnięcia  i  desmopresyny  odbywa  się  na  podstawie  pisemnego  zapotrzebowania  
wystawionego  przez  lekarza  prowadzącego.  Przy  wydaniu  leku do  leczenia  domowego  dla  
dorosłych   obowiązuje  odbiór  osobisty  przez  chorego,  a  w  przypadku  wydania  dla  chorych  
dzieci  odbiór  leku  przez  opiekuna  prawnego.  Odbiór  leku  do  leczenia  szpitalnego potwierdza  
upoważniony  pracownik  szpitala.  

b) Immunoglobulina   anty-D  podawana  jest  kobietom  w  profilaktyce  konfliktu  matczyno-
płodowego  w  zakresie  antygenu  D  z  układu  Rh.  Z  Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  i  
Krwiolecznictwa  we Wrocławiu   wydawana    jest  na  podstawie  zapotrzebowania  z  podmiotu  
leczniczego,  w  którym  przebywa  pacjentka  oraz  wyniku  badań  kwalifikujących  do  podania  
immunoglobuliny,  sygnowanego  przez  Ordynatora  Oddziału  Ginekologii  i  Położnictwa   lub  
osobę  upoważnioną. Immunoglobulina  odbierana  jest  przez  upoważnionego  pracownika  
szpitala. 

18) Mienie pracownicze – mienie ruchome pracowników znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z 
wyłączeniem pojazdów mechanicznych i wartości pieniężnych. 
 

19) W ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia znajduje się również mienie uzyskane przez RCKiK 
w ramach umów (np. sprzęt komputerowy EOG), które ze względu na realizację ich wymogów 
odnośnie ubezpieczenia, aktualnie będzie ubezpieczone w ramach ubezpieczenia EEI. Zamawiający 
zastrzega sobie jednak możliwość rezygnacji z ubezpieczenia lub zmiany zakresu ubezpieczenia (tj. 
przesunięcie tego mienia do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych) po zakończeniu 
realizacji tych umów. Z tego tytułu wykonawca,  na wniosek Zamawiającego, dokona stosownego 
przesunięcia mienia i rozliczenia składki (w oparciu o zastosowane stawki) pro rata temporis. 

 
 
KLAUZULA AB 01 AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I AUTOMATYCZNEGO ZMNIEJSZENIA SUMY 
UBEZPIECZENIA 
Ubezpieczyciel zwiększając odpowiednio sumę ubezpieczenia, obejmuje automatyczną ochroną 
ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji: 
1. nowo nabyte mienie: 
1) w okresie pomiędzy datą przyjętą do ustalenia sumy ubezpieczenia przy zawarciu umowy 
ubezpieczenia a końcem pierwszego półrocza tj 30.06.2015r. 
2) w okresie każdego następnego półrocza trwania umowy ubezpieczenia. 
2. już ubezpieczone mienie - w części odpowiadającej wzrostowi wartości tego mienia wynikającemu z: 

1) ulepszenia (modernizacji, remontu, itp.), 
2) ustalonego prawem obowiązku przeszacowania wartości. 

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się z chwilą zwiększenia sumy ubezpieczenia. Suma 
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ubezpieczenia ulega zwiększeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego 
z odpowiednio posiadaniem i/lub wzrostem wartości mienia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela 
w stosunku do automatycznie - na mocy niniejszej klauzuli - ubezpieczonego mienia, ograniczona jest do 
kwoty odpowiadającej 20% (liczonej łącznie dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) łącznej i aktualnej (na dzień zgłoszenia) sumy 
ubezpieczenia mienia, do którego niniejsza klauzula ma zastosowanie. Jeżeli łączna wartość 
ubezpieczeniowa nabytego mienia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mienie to na wniosek 
ubezpieczającego zostanie ubezpieczone na ogólnych zasadach określonych w niniejszej umowie 
ubezpieczenia. Ubezpieczający zgłosi ubezpieczycielowi kwotę, o jaką w każdym okresie została 
zwiększona suma oraz – jeżeli taki obowiązek wynika z innych postanowień umowy ubezpieczenia – 
wyspecyfikuje nowo nabyte, ulepszone lub przeszacowane mienie. Zgłoszenie będzie dokonywane 
w terminie do 60 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia. Za udzielenie określonej w 
klauzuli ochrony należy się składka wg stawki ustalonej w umowie ubezpieczenia, 
z wyjątkiem ochrony za to półrocze okresu ubezpieczenia, za które dokonano zgłoszenia, gdzie składkę 
ustala się wg połowy tej stawki. W przypadku, gdy w okresie pomiędzy datą przyjętą do ustalenia sumy 
ubezpieczenia przy zawarciu umowy ubezpieczenia a końcem okresu ubezpieczenia, suma 
ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu wskutek zbycia lub likwidacji mienia (nie dotyczy przewłaszczenia na 
zabezpieczenie lub zastawu), Ubezpieczającemu przysługuje zwrot całości składki należnej za okres 
niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej na zasadach analogicznych. 
 
KLAUZULA AB 03 REPREZENTANTÓW (dotyczy części 1 zamówienia) 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby 
rozumie się wyłącznie dyrektora RCKiK. 
 
KLAUZULA AB 06 PROLONGATY ZAPŁATY SKŁADKI 
Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu prawa wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku braku opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej 
płatności. Wypowiedzenie to jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez 
Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie 14 dni o ile do dnia poprzedniego 
włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego. 

KLAUZULA AB 08 PRO RATA TEMPORIS 
Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia a w szczególności związane 
z dopłatą składek oraz zwrotem składek  dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony 
ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem pierwszeństwa wynikającego z postanowień klauzuli automatycznego 
pokrycia. 
 
KLAUZULA AB 09 AUTOMATYCZNEGO UZUPEŁNIENIA SUMY UBEZPIECZENIA 
Ubezpieczyciel automatycznie przywróci sumę ubezpieczenia w przypadku jej zmniejszenia wynikającego 
z zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowań do poziomu sprzed szkody. 
Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego 
uzupełnienia sumy ubezpieczenia. 
 
KLAUZULA AB 10 AKCJI RATUNKOWEJ 
W granicach sumy ubezpieczenia liczonej łącznie dla całego mienia objętego tą samą umową od tego 
samego ryzyka, Ubezpieczyciel zapłaci za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji 
ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia. 
 
KLAUZULA AB 11 KOSZTÓW ZABEZPIECZENIA PRZED SZKODĄ 
Bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała ubezpieczyciel pokrywa poniesione 
przez ubezpieczającego lub podmioty działające na jego zlecenia celowe, choćby nieskuteczne, koszty 
zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą. 
 
KLAUZULA AB12 DOTYCZĄCA ROZSTRZYGANIA SPORÓW 
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Powództwo o roszczenia wynikające z umów ubezpieczenia wytacza się: 
1) ubezpieczyciel - przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, 

ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, 
2) ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z umowy ubezpieczenia - przed sąd 

właściwy według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania 
lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego 
z umowy ubezpieczenia. 

 
KLAUZULA AB 13 STEMPLA BANKOWEGO 
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego 
uwidocznioną na przelewie bankowym o ile w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego 
była dostępna niezbędna ilość środków płatniczych. 
 
KLAUZULA AB 18 WYPŁATY ODSZKODOWANIA 
Z uwagi na to, że w umowie ubezpieczenia – jako wartość ubezpieczeniową - zastosowano wartość 
księgową brutto, odszkodowanie nie będzie pomniejszane ani o faktyczne (rzeczywiste, techniczne, itp.) 
zużycie ani o jakąkolwiek kwotę związaną z odpisami amortyzacyjnymi. 
 
KLAUZULA AB 20 IDENTYCZNEJ  WARTOŚCI  UBEZPIECZENIOWEJ   
Jeśli inne postanowienia umowy ubezpieczenia, w tym określone w postanowieniach dodatkowych 
(klauzulach, itp.), nie zapewnią ubezpieczonemu wyższych świadczeń niż uzyskane na podstawie 
niniejszej klauzuli, niedoubezpieczenie zachodzi tylko wówczas, gdy suma ubezpieczenia określona w 
umowie ubezpieczenia jest niższa w dniu szkody od wartości ubezpieczeniowej przyjętej do ustalenia tej 
sumy. 
 
KLAUZULA AB 21 ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 
 
KLAUZULA AB 23 ZGŁASZANIA SZKÓD 
W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia 
Ubezpieczający ma obowiązek dokonać zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości. 
 
KLAUZULA AKCEPTACJI ZABEZPIECZEŃ przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych 
Mienie zostało przyjęte do ubezpieczenia zgodnie z posiadanym stanem zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych. Stan i ilość posiadanych zabezpieczeń jest uznany za 
wystarczający. Ubezpieczyciel nie może się powołać przy szkodzie na zapisy dotyczące wymaganych 
zabezpieczeń w OWU. 
 
9.Postanowienia i informacje dodatkowe do części 1 zadanie 1 i części 2 zadanie 2 zamówienia  
dotyczące rozszerzeń objętych dodatkową fakultatywną punktacją w ramach kryterium „warunki 
ubezpieczenia”  
 
Postanowienia i informacje dodatkowe do części 1 zadanie 1  
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w niniejszej SIWZ w 
przypadku przyjęcia poniższych zapisów rozszerzających zakres pokrycia ubezpieczeniowego. 

1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń  losowych - wprowadzenie w miejsce zapisu: 
„Odszkodowanie dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto nie 
będzie potrącane o stopień technicznego zużycia, za wyjątkiem gdy mienie to nie będzie 
remontowane lub odtwarzane” zapisu następującego: „Odszkodowanie dla mienia ubezpieczonego 
wg wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto nie będzie potrącane o stopień technicznego 
zużycia, nawet gdy mienie to nie będzie remontowane lub odtwarzane.” 



 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dotycząca  ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

we Wrocławiu 
 

 44

2) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń  losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży 
z włamaniem, rabunku i dewastacji, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk  - wprowadzenie w miejsce zapisu ”Na wniosek Zamawiającego, za zgodą ubezpieczyciela i po 
opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka / limity odpowiedzialności  
zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone” ” zapisu następującego:  „Na 
wniosek Zamawiającego i po opłaceniu dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I ryzyka / 
limity odpowiedzialności  zostaną uzupełnione do pierwotnej wysokości lub podwyższone. 

3) Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o ubezpieczenie szyb 
i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.  Postanowienia minimalne do umowy 
ubezpieczenia:  

Ochroną ubezpieczeniową objęte  będą szkody, które powstały na skutek stłuczenia (rozbicia) 
ubezpieczonych przedmiotów, wraz z kosztami demontażu, montażu i transportu. Przedmiot 
ubezpieczenia stanowią w szczególności: szyby i inne przedmioty szklane stanowiące wyposażenie 
budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, w szczególności szyby okienne i drzwiowe, 
oszklenie ścian i dachów, oszklenie gablot reklamowych. Limit ubezpieczenia: 5.000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia. System  ubezpieczenia - na pierwsze ryzyko. Wartość ubezpieczeniowa -  
odtworzeniowa. Franszyza  integralna/redukcyjna/udział własny – brak.  

4) Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych o szkody 
spowodowane ryzykami wewnętrznymi w budynkach, budowlach, maszynach i urządzeniach. 
Postanowienia minimalne do umowy ubezpieczenia (założenia do ubezpieczenia).Zakres  
ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową objęte są budynki i budowle oraz maszyny zainstalowane 
na stanowiskach pracy, podczas eksploatacji, napraw lub remontów oraz montażu i demontażu 
spowodowane przez ryzyka wewnętrzne nie objęte w zakresie obligatoryjnym  SIWZ. Za szkodę 
uważa nagłą, niekorzystna zmianę fizyczną w ubezpieczonym mieniu powodującą konieczność 
naprawy, wymiany bądź odtworzenia, która ma wpływ na wartość użytkową ubezpieczonego mienia. 
Ubezpieczeniem objęte są m.in. szkody polegające na awarii maszyn i urządzeń oraz szkody 
elektryczne. System  ubezpieczenia – pierwsze ryzyko. Wartość ubezpieczenia: odtworzeniowa. 
Franszyza  integralna – 500,00 zł. Franszyza  redukcyjna/udział własny- brak. Limit 
ubezpieczenia: 200.000,- zł. Ochrona nie obejmuje szkód spowodowanych przez naturalne zużycie. 

5) Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie klauzuli 
„rozmrożenia” Włącza się następujące ryzyka: Za „rozmrożenie” uznaje się również utratę 
przydatności do planowanego jej zastosowania krwi i jej składników oraz materiałów 
krwiopochodnych w wyniku zarejestrowania niekorzystnej  zmiany temperatury  przechowywania w 
urządzeniu chłodniczym lub przerwy w prowadzonych rejestrach w następstwie niezadziałania lub 
niewłaściwego działania oprogramowania sterującego i monitorującego urządzenia chłodnicze. 

Postanowienia i informacje dodatkowe do części 2 zadanie 2  
1). Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 
i posiadanym mieniem - wprowadzenie w miejsce zapisu: „Na wniosek Zamawiającego, za zgodą 
ubezpieczyciela i po opłaceniu dodatkowej składki suma gwarancyjna zostanie uzupełniona do pierwotnej 
wysokości lub podwyższona” zapisu następującego: „Na wniosek Zamawiającego i po opłaceniu 
dodatkowej składki suma gwarancyjna zostanie uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona”. 
 
2.) KLAUZULA AB 03 REPREZENTANTÓW (do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego oraz osoby, za 
które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie dyrektora 
RCKiK. 
 
3.) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 
i posiadanym mieniem - wprowadzenie dodatkowego zapisu 
Ponad sumę gwarancyjną, ubezpieczyciel pokryje dodatkowo: 
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- koszty podjętych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były 
celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 

- koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego lub 
poszkodowanego pod warunkiem uznania przez ubezpieczyciela, że powołanie tego 
rzeczoznawcy jest uzasadnione, 

- niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego w sporze prowadzonym w 
porozumieniu z ubezpieczycielem, 

- koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego prowadzonymi w 
związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi w porozumieniu z ubezpieczycielem. 

Dla powyższych zdarzeń ustala się limit dodatkowy w wysokości 50.000zł 
10. Płatność składki:  
Składka z tytułu zawartych ubezpieczeń będzie opłacana przez ubezpieczającego kwartalnie (w 8 ratach). 

11.Szkodowość 
Wypłacone odszkodowania     w latach 2010 – 2014 ( stan na 25.11.2014r) 
   
Grupa                                                                            Data szkody L. szk. wypł. S. szk. wypł. 
Ub. EEI                                                                   2011-12-02          1                  7 524,52  
Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 2012-05-03 1                     549,19 
Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 2011-11-05 1                36 424,94 
Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 2012-05-03 1                     549,20 
Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 2011-08-22 1                  3 364,05 
Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 2011-02-25 1                  1 325,00 
Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 2011-02-14 1                  2 388,35 
Ub. mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych 2007-01-18 1                  4 000,00 
Ub. EEI                                                                              2014-04-14       1                               429,69 
Ub. EEI                                                                             2014-09-02        1                           4.620,00 
W zakresie pozostałych ubezpieczeń w latach 2007 -2014 nie wypłacono odszkodowań i nie utworzono 
rezerw. 
Szkodowość dotyczy następujących ubezpieczeń : 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 
2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk 
4. Ubezpieczenie Cargo  krajowego 
5. Ubezpieczenie Cargo zagranicznego 
6. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących 

działalność leczniczą 
7. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialność cywilnej z tytułu prowadzonej działalność i 

posiadanego mienia  
 
Rozdział D - FORMULARZ OFERTY, ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY, WZÓR UMOWY 
              

1) Formularz oferty  do I części zamówienia - Załącznik nr 1A, 
2) Formularz oferty  do II części zamówienia - Załącznik nr 1B, 
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2, 
4) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 3, 
5) Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej wykonawcy – Załącznik nr 4, 
6) Formularz cenowy –  Załącznik Nr 5A, 
7) Formularz cenowy –  Załącznik Nr 5B, 
8) Oświadczenie o powierzeniu wykonywania części zamówienia podwykonawcom - Załącznik Nr 6, 
9) Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia – Załącznik nr 7A, 
10)Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia – Załącznik nr 7B,. 
11) Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy - Załącznik Nr 8. 
12) Oświadczenie wykonawcy w sprawie przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 9 
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załącznik nr 1A 

………………………………. 
(pieczęć wykonawcy) 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

CZĘŚĆ I  ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA 
                         

 
8. Nazwa i siedziba (adres) Wykonawcy  

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

............................................................................................................................................... 
Do: 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza  we 

Wrocławiu 
Występując  w postępowaniu o udzielenie zamówienia na : 

 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa we Wrocławiu 
Znak sprawy: 32/P/1-2/2014 

składamy niniejszą ofertę. 
2. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę określoną w Formularzu cenowym 

(Załącznik Nr 5A), tj. za kwotę łącznie ........................................... zł 
(....................................................................................................................................), płatną w 8 
równych  ratach: 
Za pierwszy okres ubezpieczenia:  
1 rata płatna do 21.01.2015r. w wysokości………………………………. 
2 rata płatna do 21.04.2015r. w wysokości………………………………. 
3 rata płatna do 21.07.2015r. w wysokości………………………………. 
4 rata płatna do 21.10.2015r. w wysokości………………………………. 
Za drugi okres ubezpieczenia  
1 rata płatna do 21.01.2016r. w wysokości………………………………. 
2 rata płatna do 21.04.2016r. w wysokości………………………………. 
3 rata płatna do 21.07.2016r. w wysokości………………………………. 
4 rata płatna do 21.10.2016r. w wysokości………………………………. 

3. Usługę objętą zamówieniem zobowiązujemy się realizować w terminie od 01.01.2015r do 31.12.2016r  
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”, nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 
zobowiązujemy się spełnić wymienione w Specyfikacji wszystkie wymagania i żądania 
Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
6. Oświadczamy, że zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść projektu umowy 

została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (nieprawidłowe skreślić) informacje stanowiące 
tajemnice przedsiębiorstwa (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały zamieszczone 
w odrębnej kopercie stanowiącej załącznik do oferty, który nie może być udostępniany innym 
uczestnikom postępowania). 

8. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przy pomocy podwykonawców* (niepotrzebne 
skreślić) (wskazać  część zamówienia jaką będą wykonywać 
podwykonawcy)………………………………………………………………………………….. 
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9. Informujemy o akceptacji zapisów rozszerzających zakres pokrycia ubezpieczeniowego 

 
Lp. Zapisy rozszerzające zakres pokrycia 

ubezpieczeniowego 
Liczba pkt 
za 
akceptację 
zapisu 

Akceptacja* 

1 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń  
losowych - wprowadzenie w miejsce zapisu: 
„Odszkodowanie dla mienia ubezpieczonego wg wartości 
odtworzeniowej lub księgowej brutto nie będzie potrącane o 
stopień technicznego zużycia, za wyjątkiem gdy mienie to 
nie będzie remontowane lub odtwarzane” zapisu 
następującego: „Odszkodowanie dla mienia 
ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej lub księgowej 
brutto nie będzie potrącane o stopień technicznego zużycia, 
nawet gdy mienie to nie będzie remontowane lub 
odtwarzane.” 
 

 
2 

 

2 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń  
losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z 
włamaniem, rabunku i dewastacji, ubezpieczenie 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  - 
wprowadzenie w miejsce zapisu ”Na wniosek 
Zamawiającego, za zgodą ubezpieczyciela i po opłaceniu 
dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I 
ryzyka / limity odpowiedzialności  zostaną uzupełnione do 
pierwotnej wysokości lub podwyższone” ” zapisu 
następującego:  „Na wniosek Zamawiającego i po opłaceniu 
dodatkowej składki sumy ubezpieczenia w systemie I 
ryzyka / limity odpowiedzialności  zostaną uzupełnione do 
pierwotnej wysokości lub podwyższone. 
 

 
2 

 

3 Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych o ubezpieczenie szyb i innych 
przedmiotów szklanych od stłuczenia.  

 
4 

 

4 Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych o szkody spowodowane ryzykami 
wewnętrznymi w budynkach, budowlach, maszynach i 
urządzeniach. 

 
6 

 

5 Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych w zakresie klauzuli „rozmrożenia” 
Włącza się następujące ryzyka: Za „rozmrożenie” uznaje 
się również utratę przydatności do planowanego jej 
zastosowania krwi i jej składników oraz materiałów 
krwiopochodnych w wyniku zarejestrowania niekorzystnej  
zmiany temperatury  przechowywania w urządzeniu 
chłodniczym lub przerwy w prowadzonych rejestrach w 
następstwie niezadziałania lub niewłaściwego działania 
oprogramowania sterującego i monitorującego urządzenia 
chłodnicze. 

 
6 
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*W odpowiedniej rubryce należy wpisać „tak” w razie akceptacji warunku lub „nie” w razie braku 
akceptacji. 
 
10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2, 
2) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 3 
3) Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej wykonawcy – Załącznik nr 4 
4) Formularz cenowy –  Załącznik Nr 5A, 
5) Oświadczenie o powierzeniu wykonywania części zamówienia podwykonawcom - Załącznik Nr 6, 
6) Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia – Załącznik nr 7A. 
7) Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy - Załącznik Nr 8. 

8) Oświadczenie wykonawcy  w sprawie przynależności do grupy kapitałowej – załącznik 9 
9) Inne wymagane w SIWZ dokumenty: 

a. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

b. aktualne zaświadczenie właściwego  naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

c. aktualne zaświadczenie właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

d. zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem (lub 
inny dokument wystawiony przez uprawniony organ potwierdzający posiadanie uprawnień do 
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują konieczności 
posiadania zezwolenia), 

e. w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów – dokument 
potwierdzający, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz 
inne wymagane dokumenty, 

f. pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z przepisów prawa lub innych 
dokumentów załączonych do oferty, 

g. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej, 

h. ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli występują, (zaleca się 
także wymienienie warunków z podaniem nazwy, daty uchwalenia lub obowiązywania lub numeru 
uchwały, którą zostały ustalone bądź innego oznaczenia umożliwiającego identyfikację warunków), 

i. szczególne warunki ubezpieczenia, jeżeli występują (zaleca się także wymienienie warunków 
z podaniem nazwy, daty uchwalenia lub obowiązywania lub numeru uchwały, którą zostały 
ustalone bądź innego oznaczenia umożliwiającego identyfikację warunków), 

j. ........................................................................................................................................... 
k. ...................................................................................................................................................... 

*W razie potrzeby proszę odpowiednio o uzupełnienie lub wykreślenie. 
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10. Do poszczególnych umów ubezpieczenia, zastosowanie będą miały następujące    ogólne warunki 
ubezpieczenia i szczególne warunki ubezpieczenia dla:  

1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; …………………………………; 
2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji: ……………………; 
3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk: 

………………………………..; 
4) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym: ………………………………………………; 
5) ubezpieczenie mienia w transporcie zagranicznym: ………………………………………………; 

 
 

................................,dnia....................... r................................................... 
(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

………………………………. 
(pieczęć wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dotycząca  ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

we Wrocławiu 
 

 50

 
 
 

Załącznik nr 1B 
FORMULARZ OFERTY 

 
CZĘŚĆ II  ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

 
                        (pieczątka firmy) 

 
1. Nazwa i siedziba (adres) Wykonawcy  
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
Do: 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza  we 

Wrocławiu 
 
 

Występując  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

 
 Znak sprawy: 32/P/1-2/2014 

 
2. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę określoną w Formularzu cenowym 
(Załącznik Nr 5B), tj. za kwotę łącznie ........................................... zł 
(....................................................................................................................................),płatną w 8 równych  
ratach:  

Za pierwszy okres ubezpieczenia:  
1 rata płatna do 21.01.2015r. w wysokości………………………………. 
2 rata płatna do 21.04.2015r. w wysokości………………………………. 
3 rata płatna do 21.07.2015r. w wysokości………………………………. 
4 rata płatna do 21.10.2015r. w wysokości………………………………. 
Za drugi okres ubezpieczenia  
1 rata płatna do 21.01.2016r. w wysokości………………………………. 
2 rata płatna do 21.04.2016r. w wysokości………………………………. 
3 rata płatna do 21.07.2016r. w wysokości………………………………. 

      4 rata płatna do 21.10.2016r. w wysokości……………………………… 
3. Usługę objętą zamówieniem zobowiązujemy się realizować w terminie od 01.01.2015r do 31.01.2016r  
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”, nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 
zobowiązujemy się spełnić wymienione w Specyfikacji wszystkie wymagania i żądania Zamawiającego. 
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
6. Oświadczamy, że zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść projektu umowy 
została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (nieprawidłowe skreślić) informacje stanowiące tajemnice 
przedsiębiorstwa (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostały zamieszczone w odrębnej 
kopercie stanowiącej załącznik do oferty, który nie może być udostępniany innym uczestnikom 
postępowania). 
8.Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami / przy pomocy podwykonawców* (niepotrzebne 
skreślić) (wskazać  część zamówienia jaką będą wykonywać podwykonawcy)…………………………… 
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9. Informujemy o akceptacji zapisów rozszerzających zakres pokrycia ubezpieczeniowego 

 
Lp. Zapisy rozszerzające zakres pokrycia 

ubezpieczeniowego 
Liczba pkt za 
akceptację 
zapisu 

Akceptacja* 

1 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z 
prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem - 
wprowadzenie w miejsce zapisu: „Na wniosek 
Zamawiającego, za zgodą ubezpieczyciela i po opłaceniu 
dodatkowej składki suma gwarancyjna zostanie 
uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona” 
zapisu następującego: „Na wniosek Zamawiającego i po 
opłaceniu dodatkowej składki suma gwarancyjna zostanie 
uzupełniona do pierwotnej wysokości lub podwyższona”. 
 

7  

2 KLAUZULA AB 03 REPREZENTANTÓW (do 
ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej)Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody 
wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego oraz osoby, 
za które ponosi odpowiedzialność, przy czym przez 
wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie dyrektora 
RCKiK. 
 

6  

3 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z 
prowadzoną działalnością 
i posiadanym mieniem - wprowadzenie dodatkowego 
zapisu 
Ponad sumę gwarancyjną, ubezpieczyciel pokryje 
dodatkowo: 

- koszty podjętych środków w celu zapobieżenia 
szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów jeżeli były 
celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 

- koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego 
przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego lub 
poszkodowanego pod warunkiem uznania przez 
ubezpieczyciela, że powołanie tego rzeczoznawcy 
jest uzasadnione, 

- niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem 
poszkodowanego w sporze prowadzonym w 
porozumieniu z ubezpieczycielem, 

- koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub 
postępowania pojednawczego prowadzonymi w 
związku ze zgłoszonymi roszczeniami 
odszkodowawczymi w porozumieniu z 
ubezpieczycielem. 

Dla powyższych zdarzeń ustala się limit dodatkowy w 
wysokości 50.000zł 
 

7  

 
*W odpowiedniej rubryce należy wpisać „tak” w razie akceptacji warunku lub „nie” w razie braku 
akceptacji. 
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10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
   1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2, 
   2) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.      
1 ustawy prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 3 
   3) Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej wykonawcy – Załącznik nr 4 
   4) Formularz cenowy –  Załącznik Nr 5B, 
   5) Oświadczenie o powierzeniu wykonywania części zamówienia podwykonawcom - Załącznik Nr 6, 
   6) Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia – Załącznik nr 7B. 
   7) Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy - Załącznik Nr 8. 
   8) Oświadczenie wykonawcy  w sprawie przynależności do grupy kapitałowej – załącznik 9 
   9) Oraz inne wymagane w SIWZ dokumenty: 

a. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 

b. aktualne zaświadczenie właściwego  naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

c. aktualne zaświadczenie właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

d. zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem (lub 
inny dokument wystawiony przez uprawniony organ potwierdzający posiadanie uprawnień do 
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują konieczności 
posiadania zezwolenia), 

e. w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów – dokument 
potwierdzający, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz inne wymagane 
dokumenty, 

f. pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z przepisów prawa lub innych 
dokumentów załączonych do oferty, 

g. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej, 

h. ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, jeżeli występują, (zaleca się 
także wymienienie warunków z podaniem nazwy, daty uchwalenia lub obowiązywania lub numeru 
uchwały, którą zostały ustalone bądź innego oznaczenia umożliwiającego identyfikację warunków), 

i. szczególne warunki ubezpieczenia, jeżeli występują (zaleca się także wymienienie warunków 
z podaniem nazwy, daty uchwalenia lub obowiązywania lub numeru uchwały, którą zostały 
ustalone bądź innego oznaczenia umożliwiającego identyfikację warunków), 

j. ........................................................................................................................................... 
k. ...................................................................................................................................................... 

*W razie potrzeby proszę odpowiednio o uzupełnienie lub wykreślenie. 
 
10.Do poszczególnych umów ubezpieczenia, zastosowanie będą miały następujące ogólne warunki 
ubezpieczenia i szczególne warunki ubezpieczenia:  
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………………………………………………………………… 
 

 

................................,dnia....................... r................................................... 
(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 
………………………………. 
(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

  
oświadczamy, że: 

 
 
 

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

............................................................................................................................ 
(nazwa Wykonawcy) 
 
 
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek, o których 
mowa w art. 24 ust 1 oraz ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 
2013 r. poz.907). 
 
 

 

 
................................, dnia ...................... r. ................................................. 

     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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………………………………. 
(pieczęć wykonawcy) 

 
 

 
 

Załącznik nr 3 
 

  
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

  
oświadczamy, że: 
 

 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
(nazwa Wykonawcy) 
 
 
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

................................, dnia ...................... r. ................................................. 
     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
………………………………. 
(pieczęć wykonawcy) 

  
 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SYTUACJI FINANSOWEJ WYKONAWCY 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

  
oświadczamy, że: 

 

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

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

(nazwa Wykonawcy) 

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 22 
sierpnia 2013 r., poz. 950): 
 

1) posiada środki własne na dzień 31.12.2013 r. w wysokości co najmniej 100 % kapitału 

gwarancyjnego, 

2) posiada na dzień 31.12.2013 r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100%, 

3) posiada na dzień 31.12 2013r. pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 

 
 
 
 
 

                                              ................................,dnia............................. r................................................... 
     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5A 
 
………………………………. 

(pieczęć wykonawcy) 
 
 

Formularz cenowy 
CZĘŚĆ I  ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA 

*jeżeli stawka procentowa jest zróżnicowana proszę podać stawki oddzielnie dla poszczególnych grup majątku. W 

rubryce cena liczbowo i słownie  w  jednej kwocie dla poszczególnych pozycji (l.p) 
 
 
 

................................,dnia....................... r...................................................... 
     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 

Wyszczególnienie 

 Cena ubezpieczenia 

Zastosowana 
stawka w %* 

Za 1 okres od 
01.01.2015 do 

31.12.2015 

(12mc) 

Za 2 okres od 
01.01.2016 do 

31.12.2016 

(12mc) 

Łącznie za 24 mc  

1. Ubezpieczenie mienia od 
ognia i innych zdarzeń 
losowych  

  
  

2. Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego i 
medycznego od wszystkich 
ryzyk  

  

  

3.  Ubezpieczenie od kradzieży z 
włamaniem i rabunku     

4.  Ubezpieczenie mienia w 
transporcie krajowym 

 

  

  

5.  Ubezpieczenie mienia w 
transporcie zagranicznym     

 CENA ŁĄCZNA xxx    
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Załącznik nr 5B 

 
………………………………. 

(pieczęć wykonawcy) 
 
 

Formularz cenowy 
CZĘŚĆ II  ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

 

 
 
 
 
 

................................,dnia....................... r...................................................... 
     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

 

Lp. 

Wyszczególnienie 

Zastosow
ana 

stawka w 
%* 

Cena ubezpieczenia 

Za 1 okres od 
01.01.2015 

do 
31.12.2015 

(12mc) 

Za 2 okres od 
01.01.2016 

do 
31.12.2016 

(12mc) 

Łącznie za 24 
mc  

1 Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej obowiązkowe     

2 Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej w pozostałym zakresie      

 CENA ŁĄCZNA     
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Załącznik nr 6 
 
 
………………………………. 

(pieczęć wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

  
oświadczamy, że 
.........................................................................................................................................................................

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

(nazwa Wykonawcy) 

 

A.* wykonywania żadnej części zamówienia nie powierzy podwykonawcom. 

 

B.* powierzy wykonywanie poniższych części zamówienia następującym podwykonawcom: 

Lp. Oznaczenie i adres 
podwykonawcy 

Opis zakresu obowiązków w 
realizacji przedmiotu 
zamówienia 

Podstawa, na jakiej został wyznaczony 
podwykonawca (umowa, porozumienie itp.) 

    

    

    

 

 

 (*niepotrzebne skreślić) 
 
 
 

 

................................,dnia................................ r...................................................... 
     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik Nr 7A 
 

UMOWA NR ....................... (wzór) 
CZĘŚĆ I  ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA 

 
 
W dniu ..................... ……… r. we Wrocławiu pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza  we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9 
, w imieniu którego, działają: 
1. ................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................ 
zwanej w dalszej części umowy „Ubezpieczającym” 
a .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
zwanym dalej „Ubezpieczycielem” reprezentowanym przez upełnomocnionych przedstawicieli: 
1. ................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................. 

 
przy udziale brokera ubezpieczeniowego „Akma-Brokers” sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach  
 
została zawarta umowa ubezpieczenia o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1.Niniejsza umowa generalna reguluje zasady współpracy pomiędzy Ubezpieczającym  

a  Ubezpieczycielem związane z realizacją ubezpieczeń objętych treścią niniejszej umowy,  
1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 

2) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji; 

3) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk; 

4) ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i zagranicznym; 

 

2.Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) kompletna oferta Ubezpieczyciela przyjęta przez Ubezpieczającego, 

3) polisy ubezpieczenia lub inne dokumenty ubezpieczeniowe, 

4) szczególne warunki ubezpieczenia, jeżeli występują, 

5) ogólne warunki ubezpieczenia. 

 

3. W razie wątpliwości odnośnie zapisów umowy stosuje się te zapisy umowy ubezpieczenia, które są 

korzystniejsze dla Ubezpieczającego. 

 

4.W ubezpieczeniach realizowanych w ramach niniejszej umowy będzie pośredniczył broker 

ubezpieczeniowy – Akma Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  Przedstawicielstwo we Wrocławiu 

§ 2 

1.W ramach niniejszej umowy strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne działanie  
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w dobrej wierze, stosując zasady dobrej praktyki, dołożyć należytej staranności niezbędnej przy 

wykonywaniu umowy. 

2.Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w 

zakresie określonym przez Ubezpieczającego, zgodnym z zasadami niniejszej umowy. 

 

§ 3 
Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia 01.01.2015r a kończy się 31.12.2016r.  
 

§ 4 

1. Polisy lub inne dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane nie później niż na 3  dni robocze 

przed początkiem okresu ubezpieczenia, 

 

§ 5 

1. Całkowita składka za wszystkie ubezpieczenia objęte niniejszą umową wynosi 

.......................................... słownie…………………………………………………………….. 

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

2. Składki za poszczególne rodzaje ubezpieczeń płatne będą w czterech ratach kwartalnie. 

3. Składki płatne będą przelewem  w 8 ratach na rachunek bankowy podany przez Ubezpieczyciela. 

4. Wysokość składki określonej w pkt. 1 może ulec zmianie w trakcie okresu ubezpieczenia w 
przypadkach, o których mowa w § 7 pkt 1) - 4) niniejszej umowy, a także w przypadkach określonych w 
SIWZ, w szczególności w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia . 
 
5. Stawki obowiązujące w umowie, określone w załączniku do umowy, są niezmienne przez cały okres 
ubezpieczenia. 
 

§ 6 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Ubezpieczający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Ubezpieczyciel może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 7 

Istotne postanowienia niniejszej umowy mogą ulec zmianie w stosunku do treści oferty, o której mowa w § 
1 ust. 2 pkt 2, jeżeli: 

1) wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego 
ubezpieczenia określonego w niniejszym SIWZ lub spowodują niezasadność danego 
ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ, 

2) konieczność rozszerzenia danego ubezpieczenia określonego w niniejszym SIWZ będzie 
wynikała ze zobowiązań umownych Zamawiającego, 

3) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego 
ubezpieczenia określonego w niniejszym SIWZ lub spowodują niezasadność danego 
ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ (np. pojawienie się lub ujawnienie nowych zagrożeń, 
okoliczności pociągających za sobą możliwość powstania wypadku, sprzedaż, likwidacja  lub 
przedmiotu ubezpieczenia), 
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4) nastąpią zmiany w mieniu Zamawiającego, które skutkować będą koniecznością skorygowania 
sum ubezpieczenia lub limitów podanych w SIWZ  

5) nastąpi zmiana składki w sytuacjach określonych w § 5 ust. 4 umowy. 
 

§ 8 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r..poz.907 z późn. zm.) oraz 
inne odpowiednie przepisy prawne. 

§ 9 
Wszystkie spory wynikłe na tle stosowania umowy poddaje się Sądowi miejscowo właściwemu dla 
Ubezpieczającego.  
 

§ 10 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

UBEZPIECZYCIEL:       UBEZPIECZAJĄCY:   

 

________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Akceptuję wzór umowy 
 

................................,dnia................................ r...................................................... 
     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik Nr 7B 
 

UMOWA NR ....................... (wzór) 
CZĘŚĆ II  ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

 
W dniu ..................... ……… r. we Wrocławiu pomiędzy  

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza  we 
Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9, w imieniu którego, działają: 

1................................................................................................................. 
2................................................................................................................. 
zwanej w dalszej części umowy „Ubezpieczającym” 
a .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
zwanym dalej „Ubezpieczycielem” reprezentowanym przez upełnomocnionych przedstawicieli: 
1.................................................................................................................. 
2.................................................................................................................. 

 
przy udziale brokera ubezpieczeniowego „Akma - Brokers” sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach  
 
została zawarta umowa ubezpieczenia o następującej treści: 

 
§ 1 

.Niniejsza umowa generalna reguluje zasady współpracy pomiędzy Ubezpieczającym  

a  Ubezpieczycielem związane z realizacją ubezpieczeń objętych treścią niniejszej umowy,  
1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą;  
2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym 

mieniem; 
2.Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) kompletna oferta Ubezpieczyciela przyjęta przez Ubezpieczającego, 

3) polisy ubezpieczenia lub inne dokumenty ubezpieczeniowe, 

4) szczególne warunki ubezpieczenia, jeżeli występują, 

5) ogólne warunki ubezpieczenia. 

 

3. W razie wątpliwości odnośnie zapisów umowy stosuje się te zapisy umowy ubezpieczenia, które są 

korzystniejsze dla Ubezpieczającego. 

 

4.W ubezpieczeniach realizowanych w ramach niniejszej umowy będzie pośredniczył broker 

ubezpieczeniowy – Akma Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  Przedstawicielstwo  

we Wrocławiu 

§ 2 

1.W ramach niniejszej umowy strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne działanie  

w dobrej wierze, stosując zasady dobrej praktyki, dołożyć należytej staranności niezbędnej przy 

wykonywaniu umowy. 
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2.Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w 

zakresie określonym przez Ubezpieczającego, zgodnym z zasadami niniejszej umowy. 

 

§ 3 
Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia 01.01.2015r a kończy się 31.12.2016r.  
 

§ 4 

1. Polisy lub inne dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane nie później niż na 3  dni robocze 

przed początkiem okresu ubezpieczenia, 

§ 5 

1. Całkowita składka za wszystkie ubezpieczenia objęte niniejszą umową wynosi 

.......................................... słownie…………………………………………………………….. 

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

2. Składki za poszczególne rodzaje ubezpieczeń płatne będą w 8 ratach kwartalnie,  

3. Składki płatne będą przelewem na rachunek bankowy podany przez Ubezpieczyciela. 

§ 6 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Ubezpieczający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Ubezpieczyciel może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 
 

§ 7 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r.poz.907 z późn. zm.) oraz 
inne odpowiednie przepisy prawne. 

§ 8 
Wszystkie spory wynikłe na tle stosowania umowy poddaje się Sądowi miejscowo właściwemu dla 
Ubezpieczającego.  
 

§ 9 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

UBEZPIECZYCIEL:       UBEZPIECZAJĄCY:   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Akceptuję wzór umowy 
 

................................,dnia................................ r...................................................... 
     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 

………………………………. 
(pieczęć wykonawcy) 
  

 

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY 

 
 
Imię i nazwisko 
 

 
Wzór podpisu 

 
Wzór parafy 

 
Pieczątka imienna 

 
1. 
 
 

   

 
2. 
 
 

   

 

Uwaga: 
W imieniu podmiotów gospodarczych do wykazu należy wpisać tylko te osoby, które są uprawnione do ich 

reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach 

rejestrowych tych podmiotów. 

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobom nie figurującym w dokumentach rejestrowych – należy 

dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 

 

 

 

 

 

 

................................,dnia.........................r................................................... 
     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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………………………………. 
(pieczęć wykonawcy) 

 
 

Załącznik nr 9 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

W TRYBIE ART. 26 UST. 2D USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
(W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ) 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

 
oświadczamy, że na dzień składania ofert*: 

  nie należę do grupy kapitałowej** - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) *.  

 
  należę do grupy kapitałowej**- w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty: 
…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

...........................,dnia....................... 
 

....................................................................................................................... 
                                              (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 

* Zaznaczyć właściwe. 
** Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są 
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego 
przedsiębiorcę. 

 
 
 
 


