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Załącznik nr 5  

 

 

 .........................................................                                                  
                      pieczęć wykonawcy 

 

 

FORMULARZ CENOWY 

DO OFERTY 

na „Usługi kompleksowego ubezpieczenia” 

 

 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą 

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego jest zgodny z zapisami 

załącznika 2 do SIWZ nr DZP.272-12/12 , pkt. 1.1. 

Cena ubezpieczenia za okres 12 miesięcy wynosi:...............................zł 

Słownie:.................................................................................................................................. 

 

Uwagi dodatkowe:............................................................................................................................ 

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

 

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego jest zgodny z zapisami 

załącznika 2 do SIWZ nr DZP.272-12/12, pkt. 1.2. 

Cena ubezpieczenia za okres 12 miesięcy wynosi:...............................zł 

Słownie:.................................................................................................................................. 

 

Tabela akceptacji franszyz i udziałów własnych 
1 2 3 

Franszyza redukcyjna 

 

Szkody osobowe       Tak/Nie                           zł 

Szkody rzeczowe       Tak/Nie                          zł 

Udział własny 

 

Szkody osobowe       Tak/Nie                           zł 

Szkody rzeczowe       Tak/Nie                          zł 

Franszyza integralna 

 

Szkody osobowe       Tak/Nie 

Szkody rzeczowe       Tak/Nie 

                          zł 

                         zł 

 

Tabela akceptacji klauzul fakultatywnych 

Klauzula fakultatywna Akceptacja Punktacja 

Klauzula błędów i przeoczeń Tak/Nie  

Klauzula rozliczenia składek  Tak/Nie  

Klauzula szybkiej likwidacji szkód    Tak/Nie  

Razem liczba punktów   

 

Uwagi dodatkowe:............................................................................................................................ 

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

 

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  

Zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych jest zgodny z zapisami 

załącznika 2 do SIWZ nr DZP.272-12/12, pkt. 2  

Cena ubezpieczenia za okres 12 miesięcy wynosi:...............................zł 
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Słownie:........................................................................................................................................ 

 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

zł 

zł 

Stawka ubezpieczenia 

o 

Składka 

zł 

Budynek Główny,  

ul. Strzelecka 2 – grupa 1 
8 646 400,00   

Budynek im. Prof. Jakubowskiego 

ul. Strzelecka 2A – grupa 1 
20 559 702,50 

 
  

Budynek Główny 

Al. Pokoju 2A (umowa użyczenia) 
1 786 344,00   

Budowle – grupa 2 50 235,00    

Nakłady inwestycyjne (adaptacyjne) 

rozumiane jako koszty remontów, napraw, 

modernizacji, adaptacji mienia, którego 

Zamawiający jest właścicielem lub 

użytkownikiem 

100 000,00   

Kotły i maszyny energetyczne – grupa 3 84 973,00   

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 

zastosowania – grupa 4 

747 832,87 

 
  

Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalne, branżowe – grupa 5 

41 327,38   

Urządzenia techniczne – grupa 6 106 416,36   

Narzędzia, przyrządy i ruchomości – 

grupa 8 

2 916 929,89 

 
  

Mienie niskocenne 

 
1 024 896,82   

Środki obrotowe (maksymalna wartość 

zapasów – stany magazynowe, apteczne) – wg 

kosztu zakupu 

700 000,00   

Mienie pracownicze 50 000,00   

Mienie pacjentów i osób trzecich 50 000,00   

Gotówka w schowku ogniotrwałym 35 000,00   

Razem 36 900 057,82 zł   

 

Tabela akceptacji franszyz i udziałów własnych 
1 2 3 

Franszyza redukcyjna Tak/Nie                           zł 

Udział własny Tak/Nie                           zł 

Franszyza integralna Tak/Nie                           zł 

Tabela akceptacji klauzul fakultatywnych 

Klauzula fakultatywna Akceptacja Punktacja 

Klauzula aktów terroryzmu Tak/Nie  

Klauzula błędów i przeoczeń Tak/Nie  

Klauzula braku części zamiennych Tak/Nie  

Klauzula katastrofy budowlanej Tak/Nie  

Klauzula kosztów ewakuacji Tak/Nie  

Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacji Tak/Nie  

Klauzula kosztów rzeczoznawców Tak/Nie  

Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą Tak/Nie  

Klauzula likwidacji środków trwałych  Tak/Nie  
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Klauzula odkupienia urządzeń Tak/Nie  

Klauzula szkód elektrycznych Tak/Nie  

Klauzula szkód mechanicznych Tak/Nie  

Klauzula szybkiej likwidacji szkód   Tak/Nie  

Klauzula zniesienia zasady proporcji   Tak/Nie  

Razem liczba punktów   

Uwagi dodatkowe:...................................................................................................................... 

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

4. Ubezpieczenie aparatury medycznej od wszystkich ryzyk 

Zakres ubezpieczenia aparatury medycznej od wszystkich ryzyk jest zgodny z zapisami 

załącznika 2 do nr DZP.272-12/12, pkt. 3. 

Cena ubezpieczenia za okres 12 miesięcy wynosi:...............................zł 

Słownie:..................................................................................................................................... 

 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Stawka 

ubezpieczenia 

o 

Składka 

zł 

Aparat USG ENVISOR 142 971,70   

Aparat RTG  917 673,64   

Zestaw do videogastroskopii 385 535,96   

Tomograf   komputerowy 2 133 160,81   

Aparat USG marki PH 239 760,00   

Odtwarzanie utraconych danych 
elektronicznych 

50 000,00   

Razem 3 869 102,11zł   

 

 

Tabela akceptacji franszyz i udziałów własnych 

Franszyza/udział własny Akceptacja Wartość 

Franszyza redukcyjna Tak/Nie                            zł 

Udział własny Tak/Nie                        zł 

Franszyza integralna Tak/Nie                            zł 

 

Tabela akceptacji klauzul fakultatywnych 

Klauzula fakultatywna Akceptacja Punktacja 

Klauzula aktów terroryzmu Tak/Nie  

Klauzula błędów i przeoczeń Tak/Nie  

Klauzula braku części zamiennych Tak/Nie  

Klauzula kosztów rzeczoznawców Tak/Nie  

Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą Tak/Nie  

Klauzula likwidacji środków trwałych Tak/Nie  

Klauzula odkupienia urządzeń Tak/Nie  

Klauzula szybkiej likwidacji szkód   Tak/Nie  

Klauzula zniesienia zasady proporcji Tak/Nie  

Razem liczba punktów   

Uwagi dodatkowe:...................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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5. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia  
Zakres ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia w systemie na pierwsze 

ryzyko jest zgodny z zapisami załącznika 2 do SIWZ nr DZP.272-12/12, pkt. 4. 

Cena ubezpieczenia za okres 12 miesięcy wynosi:...............................zł 

Słownie:.................................................................................................................................... 

 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Stawka ubezpieczenia o Składka zł 

Szyby i inne przedmioty szklane 10 000 zł   

Razem    

 

Tabela akceptacji franszyz i udziałów własnych 
1 2 3 

Franszyza redukcyjna Tak/Nie                           zł 

Udział własny Tak/Nie                           zł 

Franszyza integralna Tak/Nie                           zł 

 

 

Tabela akceptacji klauzul fakultatywnych 

Klauzula fakultatywna Akceptacja Punktacja 

Klauzula aktów terroryzmu Tak/Nie  

Klauzula błędów i przeoczeń Tak/Nie  

Klauzula szybkiej likwidacji szkód   Tak/Nie  

Klauzula kosztów rzeczoznawców Tak/Nie  

Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą  Tak/Nie  

Razem liczba punktów   

 

6. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 

Zakres ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji w systemie na 

pierwsze ryzyko jest zgodny z zapisami załącznika 2 do SIWZ nr DZP.272-12/12, pkt. 5. 

Cena ubezpieczenia za okres 12 miesięcy wynosi:...............................zł 

Słownie:.................................................................................................................................. 

 

Przedmiot ubezpieczenia Suma 

ubezpieczenia 
Stawka 

ubezpieczenia 

o 

Składka 

Zł 

Środki trwałe, w szczególności: aparatura 

medyczna i techniczna, urządzenia 

elektroniczne, narzędzia lekarskie, mienie 

niskocenne, środki trwałe obce,  mienie 

pracownicze, pacjentów i osób trzecich, 

środki obrotowe 

  100 000 zł   

Gotówka w lokalu      35 000 zł   

Gotówka w transporcie     20 000 zł   

Razem    

 

Tabela akceptacji franszyz i udziałów własnych 
1 2 3 
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Franszyza redukcyjna Tak/Nie                           zł 

Udział własny Tak/Nie                           zł 

Franszyza integralna Tak/Nie                           zł 

 

Tabela akceptacji klauzul fakultatywnych 

Klauzula fakultatywna Akceptacja Punktacja 

Klauzula aktów terroryzmu Tak/Nie  

Klauzula błędów i przeoczeń Tak/Nie  

Klauzula braku części zamiennych Tak/Nie  

Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń Tak/Nie  

Klauzula szybkiej likwidacji szkód   Tak/Nie  

Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą Tak/Nie  

Razem liczba punktów   

 

Uwagi dodatkowe:...................................................................................................................... 

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

Uwaga:  
 W tabelach dot. franszyz i udziału własnego zaznaczenie w kolumnie 2 „Nie”, oznacza brak 

franszyzy lub udziału własnego, co automatycznie skutkuje wartością 0 zł w kolumnie 3. W przypadku 

wyboru „Tak” w kolumnie 2, należy w kolumnie 3 wpisać oferowaną przez wykonawcę wartość 

liczbową lub procentową. 

 W tabelach dot. klauzul fakultatywnych zaznaczenie w kolumnie „Akceptacja” wariantu ”Nie”, 

oznacza brak akceptacji klauzuli, co automatycznie skutkuje wartością 0 w kolumnie „Punktacja”. W 

przypadku wyboru „Tak” w kolumnie „Akceptacja „należy w kolumnie „Punktacja” wpisać liczbę 

punktów jakie Wykonawca otrzymuje za dana klauzulę zgodnie z punktacją w tabeli zamieszczonej w 

rozdziale 13 SIWZ. 

 

        Miejscowość............................................................................dnia  ................................... 2012 roku 
 

 

 

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

                                                                                                                 (pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 

 


