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Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31 

- 503 Kraków zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn.  

„Usługi kompleksowego ubezpieczenia".  

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraków, lipiec 2012 
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

„Usługi kompleksowego ubezpieczenia" 

 ________________________________ (CPV: 66.51.00.00-8) ________________________________  
 

 
1. Zamawiający: 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, 31-503 Kraków, ul. 
Strzelecka 2 
NIP: 675-11-99-459, REGON: 000298583, Tel.: Centrala (12) 619-86-01; 
Fax: (12) 619-86-10 Zamówienia Publiczne tel. 12/ 619-86-68, e-mail: 

zp@dzieciecyszpital.pl  
Ogłoszenia o przetargu: 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 17.07.2012 

Data umieszenia zamówienia na tablicy ogłoszeń zamawiającego i stronie internetowej:17.07.2012 

Strona internetowa, na której zamieszczono SIWZ - www.dzieciecyszpital.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ - pzp. (t.j. Dz. 
U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 
2.2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

2.3. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SIWZ - pzp. (t.j. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 
759 z późniejszymi zmianami) a w sprawach nieuregulowanych przepisami pzp., ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: 
3.1.1.  Obowiązkowe   ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą, 
3.1.2.  Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność pozamedyczna, 
3.1.3.  Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, 
3.1.4.  Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 

3.1.5.  Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, 
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ. 

4. Termin i sposób wykonania zamówienia. 

4.1. Terminy wykonania - ubezpieczenie ma obejmować okres od 27.07.2012 do 26.07.2013 
4.2. Termin i miejsce podpisania umowy zostaną określone w „informacji o sposobie zawarcia 

umowy" przesłanej do wykonawcy, którego oferta została wybrana. 
4.3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 3 do SIWZ (wzór 
umowy). 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków. 

5.1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, spełniają warunki, dotyczące: 
5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metoda 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, na podstawie 

zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z dnia 22 

maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze 

zm.) 

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metoda 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o 
oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 4 o SIWZ. 
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5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metoda 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o 
oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 4 o SIWZ. 

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana 
metoda 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór 
stanowi załącznik nr 4 o SIWZ.  

5.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i braku 

podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 

1; 

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy 

złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 
6.1.1. Aktualny odpis 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 pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
pzp. 

6.1.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w 
art. 24 ust. 1 pzp, wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
6.1.3. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w ustawie 
z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 
11, poz. 66 ze zm.) 

6.1.4. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, 
którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 

6.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.1. składa dokument 
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 
6.2.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

6.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2, zastępuje się 
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. 

6.4. Inne dokumenty, które musi zawierać oferta: 

6.4.1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2  

6.4.2. Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń 

obowiązkowych) 

6.4.3. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę 

6.5. W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia w wyznaczonym 
terminie wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
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7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami. 

7.1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz 
wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer: 12/ 619-86-68 lub e-mailem na adres: 
zp@dzieciecyszpital.pl W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji drogą faksową, lub mailową, każda ze stron postępowania na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

7.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 
7.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt. 7.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
7.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 7.2. 
7.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieszcza na stronie internetowej. 
7.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, 
zamieszcza ją także na tej stronie. 

7.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania 
ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia. 
7.8. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz tryb wprowadzania zmian w dokumentach przetargowych 
przez Zamawiającego jest realizowany na podstawie art. 12a oraz art. 38 ustawy pzp. 

7.9. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:  
7.9.1. sprawy formalne: Marta Płatek, tel. 12/619-86-68, 
7.9.2.  sprawy merytoryczne: broker ubezpieczeniowy Marcin Pietryszyn pod nr tel. 071/ 77 
70 400 lub 501-361-007, przedstawiciel Kancelarii Brokerskiej Supra Brokers Sp. z o.o. z 
siedzibą we Wrocławiu  przy Fabrycznej 10, 53-609 Wrocław 

8. Wymagania dotyczące wadium. 

8.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

9. Termin związania ofertą. 

10.1.Wykonawca pozostaje związany ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
10.2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

11. Opis sposobu przygotowywania oferty. 

11.1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. 

11.2. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
11.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, ponosząc koszty jej przygotowania i złożenia. 
11.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 
wykonawca.Wszelkie podpisy winny być sporządzone w sposób umożliwiający ich identyfikację 
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(np. wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość 
jednoznacznej identyfikacji osoby podpisującej. 

11.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich 
oferta musi spełniać następujące wymagania; 

11.6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia 
albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, 

11.6.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
11.6.3. W załącznikach do SIWZ w miejscu odwołującym się do Wykonawcy np. „nazwa i 
adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące każdego Wykonawcy wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnika tych wykonawców. 

11.7. Dokumenty wymienione w pkt 6. mogą być składane w formie kopii poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. 
11.8. Za osoby uprawnione uznaje się: 

11.8.1. Osoby wskazane w dokumentach rejestrowych; 
11.8.2. Osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o 
których mowa w pkt. 10.8.1. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona notarialnie). 
11.8.3. Osoby reprezentujące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem dołączonym do oferty (oryginał 
lub kopia potwierdzona notarialnie). 
11.8.4. W przypadku, gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących 
działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich 

wspólników, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo 
udzielone przez pozostałych wspólników (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie). 
11.8.5. W przypadku wykonawców z siedzibą za granicą za osoby uprawnione uznaje się 
osoby wskazane, zgodnie z dokumentami państwa wystawienia, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania 

11.9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

11.10.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej 
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy oznakować w niżej podany sposób: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, 
b)adresat: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 
Strzelecka 2, 31 - 503 Kraków, z napisem: „Usługi kompleksowego ubezpieczenia", znak 
sprawy: DZP.272-17/12, nie otwierać przed 25.07.2012, przed godziną 10.00 

11.11.Wszelkie poprawki (zmiany) w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby 
podpisujące ofertę w sposób umożliwiający identyfikację osoby parafującej. 
11.12.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z 
ich tłumaczeniem na język polski. 
11.13.Wskazane jest aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i spięte w sposób 
uniemożliwiający jej zdekompletowanie. 

11.14.Zamawiający informuje: iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy pzp oferty składane w 
postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 
ust. 4 Ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. U. z 2003r. Nr 153, 
poz. 1503 z późn zm.) jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 

nie mogą one być udostępniane. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa powinny 
być przez Wykonawcę spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty i 
oznaczone napisem „informacje zastrzeżone" 

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
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11.1. Oferty winny być złożone w terminie do 25.07.2012 do godz. 09.30 w Biurze Dyrekcji 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. 

Strzelecka 2, 31 - 503 Kraków. 

11.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 25.07.2012 o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 
tj. na Sali Konferencyjnej przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie. 
11.3. Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele wykonawców. 
11.4. Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy pzp, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która 
została złożona po terminie. 

11.5. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną 
przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert 
11.6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone zgodnie z 
zapisem pkt 10.10 i dodatkowo opisane Zmiana lub Wycofanie. 
11.7. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty po upływie 

terminu składania ofert. 

11.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę: jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
11.9. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz 
informacje dotyczące cen ofert. 

12. Opis sposobu obliczenie ceny. 

12.1. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do drugiego miejsca po 
przecinku. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych. 

12.2. W cenie oferty wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją 
zamówienia. 

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem  znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

13.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert w wyznaczonym przez siebie terminie. 
13.2. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty. 
13.3. Odrzucenie ofert nastąpi na podstawie art. 89 i art. 90 ust. 3 pzp. 
13.4. Kryterium oceny: 

 

Ważne oferty złożone w terminie przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu i nie 

podlegające odrzuceniu będą oceniane (punktowane) według ustalonych przez 

Zamawiającego kryteriów: 

 
A. cena    80 % 

B. warunki ubezpieczenia 20 % 

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

Wykonawców wobec każdego z kryterium.  

 
Gdzie : 

N- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę 

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty 

P- liczba punktów uzyskanych w kryterium warunki ubezpieczenia 

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 

C = cena 80 % 



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.272-17/12 

 

 

str. 7 

Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru: 

 
P = warunki ubezpieczenia 20 % 

 

Oceniane będą warunki ubezpieczenia - przyjęcie klauzul dodatkowych, według 

następujących zasad: 

a. brak akceptacji klauzul obligatoryjnych powoduje odrzucenie oferty 

b. za przyjęcie poszczególnych klauzul zostanie przyznana ilość punktów przypisana danej 

klauzuli 

Dopuszczalna jest zmiana treści klauzul, ale w przypadku zmian odbiegających na 

niekorzyść Zamawiającego od treści podanej w SIWZ, za zmienioną klauzulę 

przyznanych będzie 0 punktów. 

Oferty w kryterium P będą oceniane według następującego wzoru 

 
WP – wartość liczbowa ocenianego kryterium uzyskana w danej ofercie 

WM – maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa ocenianego kryterium 

 

 

Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów, wynosi 120. Wszystkie obliczenia będą 
dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

      14. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

14.1. Zamawiający, udzieli zamówienia Wykonawcy nie wykluczonemu z postępowania i którego 
oferta nie podlega odrzuceniu oraz będzie najkorzystniejsza zgodnie z pkt. 13.4.3. 

14.2. Zamawiający, po wyborze oferty najkorzystniejszej, zawiadomi niezwłocznie 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
14.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru 
oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację; 

14.2.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 
14.2.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

14.2.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

14.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, zastrzeżeniem art. 183 i 
art. 94 ust. 2, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 
ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których 

wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

14.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pzp. 

14.5. Unieważnienie postępowania nastąpi w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w 
art. 93 ust 1 pzp. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
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15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

16. Projekt umowy. 

16.1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

17. Pouczenie   o   środkach   ochrony   prawnej   przysługującym   wykonawcom   w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

17.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, prowadzoną przez 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 
17.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

17.4. W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ,tzw. „progi unijne" odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności 
dotyczących: 
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub zapytania o cenę; 
b) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego sie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego sie wykonawcy. 
17.5. Wykonawca lub uczestnik konkursu 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. 

17.6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żadanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

17.7. Odwołanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-676 
Warszawa) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwołania 

uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego 
uiszczenia dołącza sie do odwołania. 
17.8. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy, tj. faksem lub 
emailem. 

17.9. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte 
jest w dziale VI ustawy, tj. art. 179 - 198g ustawy PZP. 

18. Pozostałe informacje: 

18.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
18.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

18.3. Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówień 
uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po 
spełnieniu przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, 
któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w 

zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu 
podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie pro rata temporis o ile przedmiot 
zamówienia, zakres i warunki były wskazane w zamówieniu podstawowym. 
18.4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
18.5. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
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18.6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
18.7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania, na wniosek Zamawiającego, zmian w 

w przedmiocie ubezpieczenia w polisach wystawianych na okres wskazany w SIWZ. 
Dopuszczane zmiany dotyczą aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia oraz 
zakresu medycznej działalności Zamawiającego przekazanych przez Zamawiającego. W 
przypadku aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy 
potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej składki lub informacją o jej 
ewentualnym zwrocie. 

 
 

ZATWIERDZAM: 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:                                                        
Załącznik Nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 2 Formularz oferty  

Załącznik Nr 3 Projekt umowy  

Załącznik Nr 4 Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Załącznik Nr 5 Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Załącznik Nr 6 Informacje do oceny ryzyka 

Załącznik Nr 7 Wykaz sprzętu elektronicznego niemedycznego 

Załącznik Nr 8 Wykaz sprzęty elektronicznego medycznego 
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Załącznik nr 1  

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający: 
Nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika 
Adres: 31-503 Kraków, ul: Strzelecka 2 
NIP: 675-11-99-459 

REGON: 000298583 

PKD: 8610Z 
 
Przedmiotem postępowania jest: 
 
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą 
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność pozamedyczna 
3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 
4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 
5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 

 

1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ 

LECZNICZĄ 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące 

następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania 

udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

(Dz. U. Nr 293 z 2011 r., poz. 1729). 

SUMA GWARANCYJNA 

Suma gwarancyjna Wysokość w euro 

Wszystkie zdarzenia 500 000  

Limit na jedno zdarzenie 100 000  

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: brak 
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Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul 
dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

1. Klauzula stempla bankowego 
2. Klauzula przekształceniowa 
3. Klauzula jurysdykcji 
 

2. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

CYWILNEJ – DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA 

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych w wyniku 
wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym 
okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. Wypadek ubezpieczeniowy to 
zajście szkody osobowej lub rzeczowej. 
1. Szkoda osobowa - to szkoda powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w 
tym także zadośćuczynienie (o ile wynika ono ze szkody osobowej definiowanej jako szkoda powstała 
wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) oraz utracone korzyści poszkodowanego, 
które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 
2. Szkoda rzeczowa - to szkoda powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym 
także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, 
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 
 
Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń zawiera ponadto następująco zdefiniowane 
rozszerzenia o szkody: 
1) Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których 

ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, 
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 

    1. Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody 
rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 

    2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
    1) w gruntach, 
    2) wynikłych z normalnego zużycia mienia, 
    3) powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach ruchomych 

o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 
korzystania z cudzej rzeczy, 

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

 
2) Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których 

ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, 
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 
1. Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody 
rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.272-17/12 

 

 

str. 12 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie, 
2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych, 
3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach, 
4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw 
koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa. 

 
3) Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom     

     ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy. 

1. Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 

szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z 

wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich 

naprawienia. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu 

na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 

zawodowych. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i 

udaru mózgu. 

 
4) Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w 

podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne. 
1. Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w 
rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w 
związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta 
przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w 
osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – 
przyjmująca rzeczy na przechowanie. 
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie 
na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta 
przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych. 
5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot 
leczniczy depozytu. 

 
 
5) Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wyrządzone przez 
podwykonawców Zamawiającego. 
 
 

SUMA GWARANCYJNA 

Suma gwarancyjna Wysokość w zł 

Wszystkie zdarzenia 50 000 

Limit na jedno zdarzenie 50 000 
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Wszystkie limity sumy gwarancyjnej zostały określone na wszystkie i na jedno 

zdarzenie. 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna: 1 000 zł 

 

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul 
dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

 

1. Klauzula stempla bankowego 
2. Klauzula przekształceniowa 
3. Klauzula jurysdykcji 

3. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW 

1. Zakres ubezpieczenia: 

pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk: 
1. Ogień, w tym również osmalenie i przypalenie, działanie dymu i sadzy, jeżeli pierwotną przyczyną 

był ogień, 
2. Bezpośrednie uderzenie pioruna, 
3. Eksplozja, 
4. Upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, 
5. Uderzenie pojazdu w ubezpieczane mienie, 
6. Huk ponaddźwiękowy, 
7. Powódź zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących    

lub stojących np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej,  
tworzenia się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód  
przybrzeżnych; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód  
po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych, 

8. Deszcz nawalny, 
9. Huragan – wiatr o sile przynajmniej 17,1 m/s, 
10. Grad, 

11. Napór śniegu lub lodu – bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot 
ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na 
ubezpieczone mienie. Ochrona ubezpieczeniową nie są objęte szkody do których doszło na skutek 
złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów 
dachowych, okiennych lub drzwiowych; z wyłączeniem szkód w mieniu znajdującym się w 
pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie 
należało dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony przed dniem 
powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział 
i wzywał wynajmującego do ich usunięcia. 

12. Zapadanie lub osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi – nie będące następstwem działalności 
człowieka. 

13. Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi z naturalnych zboczy, 
14. Zalanie, w tym wydostanie się mediów (woda lub inne ciecze, para wodna lub inne substancje 

gazowe) z urządzeń wodno-kanalizacyjnych bądź technologicznych na skutek awarii instalacji lub 
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urządzeń, nieumyślnego pozostawienia odkręconych zaworów, kranów, spustów itp., cofnięcia 
się ścieków lub wody z systemu kanalizacyjnego, uszkodzenia elementów instalacji 
spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur, pod warunkiem zastosowania 
właściwych środków ochrony w celu zabezpieczenia przed mrozem, zamknięcia i opróżnienia z 
wody lub innych cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub 
wyłączonych z eksploatacji, a także zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub 
lodu i powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody, jeżeli do powstania 
szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub 
niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i 
niespodziewanie  

15. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem 
ubezpieczenia, 

16. Następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami. 

Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka, tj. m.in. 
niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie 
(w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania).  

Limit 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, udział własny 500 zł. 
 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie 

nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego ochrona ubezpieczeniową, 

Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty 

zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia.  

Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia 

mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż 1 000 000zł. 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w 

stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym 

zakresie ubezpieczenia mienia.  

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciel 

tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim 

stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia 

mienia.  

2. System: na sumy stałe 

3. Przedmiot ubezpieczenia:  

 

Tabela 1 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia, zł 
Ubezpieczenie 

w wartości 
System 

ubezpieczenia 

1. 
Budynek Główny,  
ul. Strzelecka 2 – grupa 1 

8 646 400,00 
Umowna wartość 

odtworzeniowa nowa 
Sumy stale 

2. 
Budynek im. Prof. Jakubowskiego 
ul. Strzelecka 2A – grupa 1 

20 559 702,50 
Wartość księgowa  

brutto 
Sumy stałe 
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3. 
Budynek Główny 
Al. Pokoju 2A (umowa użyczenia) 

1 786 344,00 
Umowna wartość 

odtworzeniowa nowa 
Sumy stale 

4. Budowle – grupa 2 50 235,00 
Wartość księgowa  

brutto 
Sumy stałe 

5. 

Nakłady inwestycyjne (adaptacyjne) 
rozumiane jako koszty remontów, napraw, 
modernizacji, adaptacji mienia, którego 
Zamawiający jest właścicielem lub 
użytkownikiem 

100 000,00 
Wartość księgowa  

brutto 
Pierwsze 

ryzyko 

6. Kotły i maszyny energetyczne – grupa 3 84 973,00 
Wartość księgowa  

brutto 
Sumy stałe 

7. 
Maszyny, urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania – grupa 4 

747 832,87 
Wartość księgowa 

brutto 
Sumy stale 

8. 
Maszyny, urządzenia i aparaty 
specjalne, branżowe – grupa 5 

41 327,38 
Wartość księgowa 

brutto 
Sumy stale 

9. Urządzenia techniczne – grupa 6 106 416,36 
Wartość księgowa 

brutto 
Sumy stale 

10. 
Narzędzia, przyrządy i ruchomości – 
grupa 8 

2 916 929,89 
Wartość księgowa 

brutto 
Sumy stale 

11. 
Mienie niskocenne 
 

1 024 896,82 
Wartość księgowa 

brutto 
Sumy stale 

12. 
Środki obrotowe (maksymalna wartość 
zapasów – stany magazynowe, apteczne) – 
wg kosztu zakupu 

700 000,00 Cena nabycia Sumy stale 

13. Mienie pracownicze 50 000,00 Wartość rzeczywista 
Na pierwsze 

ryzyko 

14. Mienie pacjentów i osób trzecich 50 000,00 Wartość rzeczywista 
Na pierwsze 

ryzyko 

15. Gotówka w schowku ogniotrwałym 35 000,00 Wartość nominalna 
Na pierwsze 

ryzyko 

 Razem 36 900 057,82   

 
Budynki Zamawiającego zostają przyjęte przez Wykonawcę do ubezpieczenia w wartości księgowej 
brutto lub wartości odtworzeniowej nowej, która jest umowną wartością odtworzeniową ustaloną na 
podstawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych ustalonego na podstawie Rozporządzenia NR 76/12 Wojewody Małopolskiego 
z dnia 28 marca 2012 r. – powyższy wskaźnik wynosi dla miasta Krakowa –  4.377,00 zł. 
Z uwagi na fakt, że powyższy wskaźnik jest podany dla budynków mieszkalnych, dla poniższego 
przeliczenia została przyjęta wartość 2800 zł za 1m2 dla budynków Zamawiającego ze względu na to, że 
są to budynki inne niż mieszkalne. 

 

Tabela 2 

 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 
[zł] 

Ubezpieczenie w wartości 
System 

ubezpieczenia 

Aparat USG ENVISOR 142 971,70 Wartość księgowa brutto Sumy stałe 

Aparat RTG 917 673,64 Wartość księgowa brutto Sumy stałe 
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Zestaw do videogastroskopii 385 535,96 Wartość księgowa brutto Sumy stałe 

Tomograf  komputerowy 2 133 160,81 Wartość księgowa brutto Sumy stałe 

Aparat USG marki PH 239 760,00 Wartość księgowa brutto Sumy stałe 

Razem 3 819 102,11   

 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: 400 zł 

Franszyza redukcyjna: 500zł (nie dotyczy mienia pracowniczego i mienia pacjentów) 

 

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul 
dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

 

1. Klauzula przepięć 
2. Klauzula reprezentantów 
3. Klauzula automatycznego pokrycia 
4. Klauzula stempla bankowego 
5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 
6. Klauzula Leeway’a 
7. Klauzula podatku VAT 

8. Klauzula remontowa 
9. Klauzula prac budowlanych 
10. Klauzula dewastacji 
11. Klauzula przekształceniowa 
12. Klauzula początku odpowiedzialności 
13. Klauzula rozliczenia składki 
14. Klauzula wartości księgowej brutto 
15. Klauzula miejsca ubezpieczenia  
16. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 
17. Klauzula szkód elektrycznych 
18. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 
19. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu 
20. Klauzula ewakuacji 
21. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 
22. Klauzula płatności rat 
23. Klauzula zniesienia zasady proporcji 
24. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 
25. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 
26. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
27. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
28. Klauzula jurysdykcji 
29. Klauzula katastrofy budowlanej 
30. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące 
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4. UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD 

STŁUCZENIA 

1. Zakres ubezpieczenia – zgodnie z klauzulą: 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD 

STŁUCZENIA  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 

Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne 

przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich 

posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń 

użytkowych.  

Ubezpieczenie nie obejmuje:  

− szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,  

− szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz 

osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,  

− szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,  

− szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem 

bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,  

− szyb w pojazdach i środkach transportowych.  

 

Ponadto Wykonawca nie odpowiada za szkody:  

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,  

- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.  

Limit odpowiedzialności: 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.  

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: 50 zł 

Franszyza redukcyjna: brak 

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul 
dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

1. Klauzula stempla bankowego 
2. Klauzula podatku VAT 

3. Klauzula przekształceniowa 
4. Klauzula początku odpowiedzialności 
5. Klauzula rozliczenia składki 
6. Klauzula miejsca ubezpieczenia 
7. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 
8. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 
9. Klauzula płatności rat 
10. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
11. Klauzula jurysdykcji 
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5. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM 

I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI 

1. Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie urządzenia (w tym sprzęt elektroniczny nie objęty 
ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk), które znajdują się 
w poszczególnych rodzajach wykazów ruchomości, określonych poniżej (za wyjątkiem środków 
transportowych ujętych w grupie VII KŚT podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 
komunikacyjnemu). 
Suma ubezpieczenia na poszczególne rodzaje mienia podana jest poniżej. 

2. System: na pierwsze ryzyko 

 
Kradzież 

z włamaniem 
i rabunek 

Dewastacja 
(wandalizm) 

Środki trwałe (III-VIII KŚT) własne i obce 
Pozostałe wyposażenie (np. mienie niskocenne, inne 
rejestry) 
Środki obrotowe 

50 000 zł 25 000 zł 

Wartości pieniężne w schowku 20 000 zł - 

Wartości pieniężne w transporcie 20 000 zł - 

RAZEM 90 000 zł 25 000 zł 

Gotówka jest transportowana codziennie, w dni robocze. 

Koszty naprawy zabezpieczeń – suma ubezpieczenia: 10 000 zł 

KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH I 

WEWNĘTRZNYCH 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 

Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne 

i wewnętrzne należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach 

stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego. 

Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich 

wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit 

odpowiedzialności: 5 000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży bez włamania:  
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy 

ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym 

na podstawie tychże warunków, ustala się że:  
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w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko 

„kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu 

ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie 

pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.  

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które 

rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości 

pieniężnych, pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – 

bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.  

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :  

a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 

inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;  

b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego 

działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego 

pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym 

gospodarstwie domowym,  

c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego 

zdarzenia,  

d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez 

zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,  

e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.  

 

Limit odpowiedzialności: 10 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Udział własny: 10% min 500zł 

Udział własny: brak 

Franszyza integralna: 200 zł 

Franszyza redukcyjna: brak 

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul 
dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia. 

1. Klauzula stempla bankowego 
2. Klauzula podatku VAT 

3. Klauzula przekształceniowa 
4. Klauzula początku odpowiedzialności 
5. Klauzula rozliczenia składki 
6. Klauzula miejsca ubezpieczenia 
7. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 
8. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 
9. Klauzula płatności rat 
10. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
11. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
12. Klauzula jurysdykcji 

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Klauzule dodatkowe przypisane do każdego z ryzyk to zarówno klauzule obligatoryjne jak i 
fakultatywne. Status i treść poszczególnych klauzul określono w poniższej tabeli. 
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2. Klauzule obligatoryjne muszą zostać przez Wykonawcę bezwzględnie przyjęte.  

3. Za przyjęcie klauzuli fakultatywnej Wykonawca otrzyma liczbę punktów przypisaną danej klauzuli. 

4. Przyjęcie danej klauzuli oznacza iż jest ona przyjęta do wszystkich rodzajów ubezpieczeń przy 
których była wskazana. 

 

PUNKTACJA KLAUZUL 

                                                               

Nazwa klauzuli 
Liczba punktów dla klauzul 

fakultatywnych 

1. Klauzula przepięć Obligatoryjna 

2. Klauzula reprezentantów Obligatoryjna 

3. Klauzula automatycznego pokrycia Obligatoryjna 

4. Klauzula stempla bankowego Obligatoryjna 

5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji Obligatoryjna 

6. Klauzula Leeway’a Obligatoryjna 

7. Klauzula podatku VAT Obligatoryjna 

8. Klauzula remontowa Obligatoryjna 

9. Klauzula prac budowlanych Obligatoryjna 

10. Klauzula dewastacji Obligatoryjna 

11. Klauzula przekształceniowa Obligatoryjna 

12. Klauzula początku odpowiedzialności Obligatoryjna 

13. Klauzula rozliczenia składki Obligatoryjna 

14. Klauzula wartości księgowej brutto Obligatoryjna 

15. Klauzula miejsca ubezpieczenia Obligatoryjna 

16. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Obligatoryjna 

17. Klauzula szkód elektrycznych 20 

18. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 15 

19. Klauzula aktów terroryzmu 5 

20. Klauzula ewakuacji 5 

21. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 5 

22. Klauzula płatności rat 5 

23. Klauzula zniesienia zasady proporcji 20 

24. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 5 

25. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 10 

26. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 5 

27. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 10 

28. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 20 

29. Klauzula jurysdykcji 5 

30. Klauzula katastrofy budowlanej 10 

31. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące 20 
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TREŚĆ KLAUZUL 

1. Klauzula przepięć 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:  

1) Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku 

przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe 

wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.  

2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia 

przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie 

się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.  

3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem 

odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie 

ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).  

4) 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.  

Udział własny: 5% w szkodzie min 500zł. 
Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

2. Klauzula reprezentantów 

Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za 
szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób za 
które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów Ubezpieczonego. Za 
reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem 
gospodarczym. 

3. Klauzula automatycznego pokrycia 
Na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe i inne 
ruchomości oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia 
wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. Ochrona ubezpieczeniowa 
rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utracenia bądź uszkodzenia 
mienia. Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego obowiązek zgłoszenia do Ubezpieczyciela i 
podania nowych wartości środków trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu 
każdego kwartału w okresie ubezpieczenia. Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie 
naliczona wg taryf zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie ”pro rata temporis”. Wartość 
majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego 
rodzaju mienia. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc 
ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków 
trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone 
dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową 
nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-
montażowych (w tym prób i testów). 
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4. Klauzula stempla bankowego 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany 
zostaje dzień złożenia przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla uwidocznionego 
na przelewie bankowym/pocztowym/datę przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie 
Ubezpieczającego jest wolna kwota pozwalająca na realizację zlecenia/przelewu na rzez zakładu 
ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym 
lub płatniczym jako termin zapłaty. 

5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania 
proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 20% 
sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 

6. Klauzula Leeway’a 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody wyłączona zostaje 
zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu 
ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do 
ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego 
przedmiotu. 
 

7. Klauzula podatku VAT 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT to 
odszkodowanie płatne będzie z podatkiem VAT, o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT. 

8. Klauzula remontowa 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu 
będącym przedmiotem konserwacji, remontów, prac modernizacyjnych i innych tego typu robót 
budowlanych oraz w mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem takich prac, 
jeżeli szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi pracami. 

9. Klauzula prac budowlanych 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 

zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem 

w miejscu ubezpieczenia:  

a) prac ziemnych  

b) robót budowlanych, 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,  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i 

udzielana jest dla:  

c) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500 000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

d) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy 

ubezpieczenia.  
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10. Klauzula dewastacji 

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome 
i nieruchome Ubezpieczonego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub 
uszkodzenia wskutek dewastacji. Przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym m.in. w wyniku pomalowania, 
zarysowania, graffiti itp. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych i 
niewykorzystanych przez okres dłuższy niż 30 dni. 
Limit 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z  podlimitem dla 

szkód  powstałych wskutek pomalowania w tym  graffiti w wysokości 5 000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

11. Klauzula przekształceniowa 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w związku z możliwymi przekształceniami prawnymi 
SPZOZ-ów (w tym przekształcenia w spółkę prawa handlowego) za zgodną wolą stron na wniosek 
Ubezpieczonego Ubezpieczyciel po uprzednim powiadomieniu dokona cesji wszelkich praw 
wynikających z zawartych umów ubezpieczenia na nowy podmiot, z zachowaniem wszystkich 
warunków określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że nowy podmiot posiada 
analogiczny profil działalności. 

12. Klauzula początku odpowiedzialności 
Na podstawie niniejszej klauzuli uchyla się wszelkie postanowienia karencji odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela lub postanowienia o podobnym skutku dla Ubezpieczonego za jakiekolwiek 
ryzyko objęte ubezpieczeniem, zaś odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia 
początku okresu ubezpieczenia zgodnie z treścią polisy oraz innych dokumentów, na podstawie 
których zawarto ubezpieczenie – w szczególności wniosku ubezpieczeniowego - niezależnie od 
dnia zapłaty składki ubezpieczeniowej oraz dnia dostarczenia dokumentu ubezpieczenia – nawet 
jeśli termin zapłaty składki lub jej pierwszej raty określony w polisie przypada później niż dzień 
początku odpowiedzialności  lub  z opóźnieniem dostarczono dokument ubezpieczenia. 

13. Klauzula rozliczenia składki 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej 
umowy, a w szczególności związane z dopłatą lub zwrotem składek, dokonywane będą 
proporcjonalnie tj. na zasadzie „pro rata temporis” za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 
 

14. Klauzula wartości księgowej brutto 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego do ubezpieczenia mienia w 
wartości księgowej brutto (wartość księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje 
zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia i technicznego lub faktycznego 
zużycia ubezpieczanego mienia, a odszkodowanie będzie wypłacane do wartości księgowej brutto 
uszkodzonego mienia, nie więcej niż zadeklarowana suma ubezpieczenia 

15. Klauzula miejsca ubezpieczenia 
1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca 
udziela automatycznej ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie 
RP . Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce 
ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w 
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miejscach ubezpieczenia znanych już Wykonawca Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej 
klauzuli dotyczy wyłącznie lokalizacji w których od 1997 roku włącznie nie występowały szkody 
spowodowane powodzią 
Limity odpowiedzialności: 
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 100 000 zł na jedno zdarzenie i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie aparatury medycznej od wszystkich ryzyk: 100 000 zł na jedno zdarzenie i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem , rabunku i dewastacji: 20 000 zł na jedno 
zdarzenie i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

16. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel zwróci konieczne, uzasadnione i 
udokumentowane  koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie  poniesione przez 
ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową objętą zakresem ubezpieczenia  do 
limitu w wysokości 10% wartości powstałej szkody nie więcej niż 200 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia  

Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub 
gleby i jej rekultywacją. 

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane tytułem zwrotu kosztów 
wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. 
proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. 

17. Klauzula szkód elektrycznych 
Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody 
powstałe we wskazanych  ruchomościach : AGD i RTV, silnikach (z wyłączeniem sprzętu 
medycznego i jego części) objętych ubezpieczeniem od ognia i innych żywiołów, powstałe wskutek 
niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: 
- obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, 
- zaniku napięcia w fazach, 
- podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, 
- działaniu elektryczności atmosferycznej, 
- działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, 
- indukcji elektromagnetycznej, 
- zmianie częstotliwości, 
- zwarciu, 
- uszkodzeniu izolacji. 

18. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity 
odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia uwzględnione w 
polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie  limitów odpowiedzialności z 
wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla kradzieży zwykłej i dewastacji oraz 
limitów wskazanych w klauzulach. Rozliczenie składki na zasadzie „pro rata temporis” nastąpi w 
ciągu trzech miesięcy po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. 
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19. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu 

Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu w wyniku ognia, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej 
związanej z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktu terroryzmu. 
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie 
chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych 
skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem 

na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również 

wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania 

komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

Franszyza redukcyjna 10% wysokości szkody nie mniej niż 5.000.-zł 

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

20. Klauzula ewakuacji 
Na podstawie niniejszej klauzuli, pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów 
terroryzmu na podstawie „Klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu”, Ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w 
wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod warunkiem, iż 
niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne. 
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : 
1) transportem pacjentów,  
2) transportem sprzętu medycznego,  
3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności 

ewakuacyjnych,  
4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,  
5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc 

od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą 
przekroczyć 100 zł za dobę.  

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona 
została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem 
lub w obecności ww. służb. 

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

21. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 

Na podstawie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie 
stanowiące przedmiot ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we 
wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu 
prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony  rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot 
ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że 
adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do 
wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 

Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, 
rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac 
budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). 
Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia 
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odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych a  konstrukcja obiektów w 
nowych  miejscach ubezpieczenia nie może odbiegać od konstrukcji obiektów przyjętych do 
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem braku powodzi  i zalania  tych miejsc po 1997 roku  

Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1 000 000 
zł. 

Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza maksymalną kwotę limitu, 
lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.  

Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; 
składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego 
kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia. 

 
22. Klauzula płatności rat 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wypłaty odszkodowania, 
Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie 
wymagalnych. 

23. Klauzula zniesienia zasady proporcji 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości 
księgowej brutto, w momencie zaistnienia szkody nie będzie miała zastosowania zasada proporcji 
przy wyliczaniu wysokości odszkodowania. 

24. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń 
przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do 
Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 

25. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do 
Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 

26. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 

Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem objęte są szkody w mieniu podlegającym 
ubezpieczeniu, spowodowane uderzeniem pojazdu używanym przez Ubezpieczonego lub przez 
osoby, za które ponosi odpowiedzialność. 
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27. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie 
niedotrzymania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa obowiązku powiadomienia Wykonawcy o zajściu zdarzenia losowego w wyznaczonym 
terminie, zapisane w umowie ubezpieczenia lub owu skutki niezawiadomienia, mają zastosowania 
tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie 
odpowiedzialności Wykonawcy lub ustalenie wysokości odszkodowania. 

28. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód w mieniu 
ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których czas likwidacji powinien być 
jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później 
niż na następny dzień  roboczy  przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne 
powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin 
szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, 
dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie 
udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający 
zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej 
kradzieżą. 

29. Klauzula jurysdykcji 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów 
ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego. 

30. Klauzula katastrofy budowlanej 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku 
katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się 
całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.  
Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach: 
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru  
    budowlanego 
-   tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania 
-   użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 
Franszyza redukcyjna :  10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł. 

Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

31. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące 

Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody w 
ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku uderzenia lub przewrócenia się sąsiadujących obiektów 
(lub oderwanych od nich części), takich jak drzewa, maszty, kominy i itp.,  na ubezpieczone 
mienie. 

ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ  

Zakres opisany powyżej jest zakresem minimalnym.  
W odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych 
warunkach ubezpieczeń.  
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Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że 
zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do 
ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.  
Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż 
zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania.  
 
 
Zamawiający informuje, że we wszystkich rodzajach ubezpieczeń mają być zastosowane udział 
własny i franszyzy opisane w SIWZ lub niższe. Zastosowanie wyższych spowoduje odrzucenie 
oferty. 
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Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA 

WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO IM. ŚW. 

LUDWIKA W KRAKOWIE  

 

Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 

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

1. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy: 

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

Lp. Nazwa ryzyka  

Udział własny/ 

franszyza integralna/ 

franszyza 

redukcyjna 

Wysokość 

składki na okres 

12 m-cy 

1 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą 

u.wł.: brak 

fr.int.: brak 

fr. red.: brak 

 

2 
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej – działalność pozamedyczna 

u.wł.: brak 

fr.int.: …….. 

fr. red.: ……… 

 

3 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

u.wł.: brak 

fr.int.: …….. 

fr. red.: brak 

 

4 
Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od 

stłuczenia 

u.wł.: brak 

fr.int.: …… 

fr. red.: brak 

 

5 
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i 

rabunku oraz ryzyka dewastacji 

u.wł.: brak 

fr.int.: ……. 

fr. red.: brak 

 

6 
Klauzule rozszerzające zakres ochrony 

ubezpieczeniowej 
-  

 RAZEM -  

2. Sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity zgodnie z SIWZ 

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

Oświadczam, iż w ubezpieczeniu nieruchomości od ognia i innych żywiołów zastosowano stawkę (w 

%): …………………………… 

Oświadczam, iż w ubezpieczeniu ruchomości od ognia i innych żywiołów zastosowano stawkę (w %): 

…………… 

 

KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
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Nazwa klauzuli 

Liczba pkt 

przypisana 

klauzuli 

Składka za 12 m-cy Przyjęta TAK/NIE 

1. Klauzula przepięć  Obligatoryjna   

2. Klauzula reprezentantów  Obligatoryjna   

3. Klauzula automatycznego 

pokrycia  
Obligatoryjna   

4. Klauzula stempla bankowego Obligatoryjna   

5. Klauzula ograniczenia zasady 

proporcji  
Obligatoryjna   

6. Klauzula Leeway’a  Obligatoryjna   

7. Klauzula podatku VAT  Obligatoryjna   

8. Klauzula remontowa  Obligatoryjna   

9. Klauzula prac budowlanych  Obligatoryjna   

10. Klauzula dewastacji  Obligatoryjna   

11. Klauzula przekształceniowa  Obligatoryjna   

12. Klauzula początku 

odpowiedzialności 
Obligatoryjna   

13. Klauzula rozliczenia składki  Obligatoryjna   

14. Klauzula wartości księgowej 

brutto  
Obligatoryjna   

15. Klauzula miejsca 

ubezpieczenia  
Obligatoryjna   

16. Klauzula usunięcia 

pozostałości po szkodzie 
Obligatoryjna   

17. Klauzula szkód elektrycznych  20   

18. Klauzula wznowienia limitów 

po powstaniu szkody  
15   

19. Klauzula aktów terroryzmu  5   

20. Klauzula ewakuacji  5   

21. Klauzula nowych miejsc 

ubezpieczenia  
5   

22. Klauzula płatności rat  5   

23. Klauzula zniesienia zasady 

proporcji  
20   

24. Klauzula zabezpieczeń 

przeciwpożarowych  
5   
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Nazwa klauzuli 

Liczba pkt 

przypisana 

klauzuli 

Składka za 12 m-cy Przyjęta TAK/NIE 

25. Klauzula zabezpieczeń 

przeciwkradzieżowych  
10   

26. Klauzula uderzenia pojazdu 

własnego  
5   

27. Klauzula niezawiadomienia w 

terminie o szkodzie  
10   

28. Klauzula szybkiej likwidacji 

szkód  
20   

29. Klauzula jurysdykcji  5   

30. Klauzula katastrofy 

budowlanej  
10   

31. Klauzula zniszczenia przez 

obiekty sąsiadujące  
20   

RAZEM -  - 

4. Składka za ubezpieczenie zostanie rozłożona na 4 raty. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu, uzyskał wszystkie informacje 

niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia 

oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca oświadcza również, że zapoznał się z zapisami Umowy Generalnej i w pełni 

akceptuje jej treść. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

7. Wykonawcza oświadcza, że do oferty mają zastosowanie następujące Ogólne Warunki 

Ubezpieczenia: 

1. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność medyczna 

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………, 

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność pozamedyczna 

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………, 

3. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………, 

4. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………, 

5. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 

Obowiązujące OWU:……………………………………………………………, 

........................................., ............................ ......................................................... 

Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

Umowa nr ........... /2012 

 

zawarta w........................, dnia .......................... w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego – Numer 

sprawy: ................, pomiędzy:  

 

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie 

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków  

NIP 6751199459, REGON 000298583 

 

reprezentowanym przez : 

 

Stanisława Stępniewskiego   – Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. 

Św. Ludwika w Krakowie 

 

zwanego dalej Ubezpieczającym, a 

 

2. ......................................................................................................................... 

mającym siedzibę: 

NIP:                                        , REGON:                                                ,  

reprezentowanym przez : 

  

  

zwanym dalej Ubezpieczycielem. 

§1 

Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel będzie świadczyć usługi ubezpieczenia 

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie 

 w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ dot. postępowania przetargowego nr  ...... 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zwanego dalej Zamówieniem. 

§2 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia jest zgodny z warunkami Zamówienia przedstawionymi w 

SIWZ i obejmuje: 

a. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą 

b. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

c. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

d. Ubezpieczenie aparatury medycznej od wszystkich ryzyk 

e. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 

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

2. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od 27.07.2012 r. do 26.07.2013 r. 

3. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi:.................................................zł 

(słownie:..........................................................................................................................zł),którą 

stanowi łączna  wartość składki za ubezpieczenie objęte Zamówieniem. 
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4. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów 

ubezpieczeń wszelkie ubezpieczenia uzupełniające kalkulowane będą na bazie stawek 

określonych w Formularzu Ofertowym . 

 

§3 

1. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta złożona przez Ubezpieczyciela w dniu .................. 

r. oraz SIWZ, która stanowi wniosek o ubezpieczenie będący podstawą do zawarcia polis 

ubezpieczenia. 

2. Polisy stanowią dokumenty potwierdzające zawarcia umów ubezpieczenia na ryzyka wymienione 

w SIWZ. 

3. Postanowienia umowy wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr.........  z dnia 

............2012 r. są nadrzędne wobec Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 

§4 

1. Wszystkie polisy ubezpieczenia dotyczące ryzyk wymienionych w SIWZ będą wystawione na 

okresy roczne. 

§5 

1. Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie wyszczególnione w SIWZ, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian lub/i korekt aktualizacyjnych, wprowadzonych przez Zamawiającego po 

rozstrzygnięciu przetargu i przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych. 

2. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność stawek, przez cały okres trwania umowy wskazany w §2 

ust.  2  we wszystkich rodzajach ubezpieczeń wynikających ze złożonej oferty. 

3. Ubezpieczyciel gwarantuje, że stawki zastosowane w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia 

lub podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) nie będą wyższe niż zastosowane w 

przedstawionej ofercie, niezależnie od przyczyny i formy prawnej podwyższenia sumy 

ubezpieczenia (gwarancyjnej), a w szczególności jako wynik zawarcia przez Zamawiającego 

umowy kupna, leasingu, użyczenia lub podobnych. 

 

§6 

1. Składka za każdą roczną polisę ubezpieczenia będzie płatna w 4 ratach, płatnych z końcem 

miesiąca, na który przypada płatność.  

§7 

1. Obsługa umów ubezpieczenia wykonywana będzie przez Brokera Ubezpieczeniowego – 

Kancelarii Brokerskiej Supra Brokers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  przy Fabrycznej 10, 53-

609 Wrocław, reprezentującego Zamawiającego w kontaktach z Ubezpieczycielem. 

§8 

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Ubezpieczyciela, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego. 

2. Zmiana umowy z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 

§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, 

a w szczególności ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu 

Postępowania Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

Ubezpieczyciel       Zamawiający 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.272-17/12 

 

 

str. 35 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 

 

 

 

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

Nazwa Wykonawcy 

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

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

Imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.)oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie. 

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

........................................., ............................ ......................................................... 

Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik Nr 5 

 

 

 

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

Nazwa Wykonawcy 

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

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

Imię i nazwisko składającego oświadczenie 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że: 

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 

podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................., ............................ ......................................................... 

Miejscowość Data Podpis i pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 6  
 

 
 

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA 
 
 
Zamawiający: 
Nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika 
Adres: 31-503 Kraków, ul: Strzelecka 2 
NIP: 675-11-99-459 

REGON: 000298583 

PKD: 8610Z 
 

Lokalizacja: 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie obejmuje kompleks 
budynków i budowli Szpitala przy ul. Strzeleckiej 2 i 2A w Krakowie oraz pomieszczenia użytkowane 
przez Szpital na podstawie umowy użyczenia w budynku głównym przy Al. Pokoju 2A w Krakowie. 
 
Dane rejestrowe Szpitala: 
Data rozpoczęcia działalności – 01.02.1966 r. 
Data rejestracji – 29.03.1995 
Nr rejestru – 000000005603 
Organ założycielski – Województwo Małopolskie jako jednostka samorządu terytorialnego 

 
Zakres działalności obejmuje:  

lecznictwo zamknięte, lecznictwo otwarte, badania i porady lekarskie, rehabilitację, badania 
diagnostyczne, fizykoterapię, konsultacje, działalność profilaktyczną i edukację zdrowotną. 
  

W skład Szpitala wchodzą następujące oddziały: 

alergologia, choroby płuc, gastroenterologia, neonatologia, neurologia, pediatria, psychiatria dzieci i 
młodzieży, rehabilitacja medyczna, reumatologia.  

 

Poradnie przyszpitalne: 

alergologia, choroby płuc, choroby zakaźne, endokrynologia, gastroenterologia, kardiologia, nefrologia, 
neonatologia, neurologia, pediatria, psychiatria dzieci i młodzieży, rehabilitacja medyczna, 
reumatologia, pulmunologiczna, poradnia wad i zaburzeń rozwoju. 
 
Pracownie diagnostyczne m.in.: Medyczne laboratorium diagnostyczne, RTG, TK, USG, EEG 
 
Szpital  prowadzi: parking strzeżony oraz wynajmuje powierzchnię pod działalność handlową, np. kiosk i 
usługową medyczną, np. gabinet okulistyczny i stomatologiczny. 
 
Liczba łóżek w lecznictwie szpitalnym: 120, w tym: 
Oddział Pediatryczny Dzieci Starszych z Pododdziałem Alergologii – 15 łóżek 
Oddział Dzieci Młodszych z Pododdziałami Ogólnoniemowlęcym, Pulmonologicznym Neurologicznym – 
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34 łóżka 
Oddział Dzieci Młodszych – Pododdział Patologii Noworodka – 6 łóżek 
Oddział Dzieci Starszych z Pododdziałami Neurologicznym, Reumatologicznym -16 łóżek 
Oddział Dzieci Starszych  - Pododdział Pulmonologiczny – 20 łóżek Oddział Dzieci Starszych – 
Pododdział Rehabilitacji Stacjonarnej - 5 łóżek  
Oddział Dzieci Starszych – Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej – 4 łóżka 
Oddział Psychiatrii Dzieci – 20 łóżek 
 
Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku (2011): 

 Ogółem: 56 281 

 W lecznictwie otwartym: 104 

 W lecznictwie zamkniętym: 5 077 

 W poradniach przyszpitalnych lub trybie ambulatoryjnym: 51 100 

Przewidywana liczba pacjentów w roku bieżącym (2012): 

 Ogółem: 58 320 

 W lecznictwie otwartym: 120 

 W lecznictwie zamkniętym: 5 200 

 W poradniach przyszpitalnych lub trybie ambulatoryjnym: 53 000 
 
Wysokość obrotów osiągniętych w ostatnim roku (2011): 30 182 097,51 zł 
Wartość kontraktu z NFZ (2011 r.): 25 037 105,80 zł 
Główne składniki obrotu poza NFZ (2011): wynajem (500 652,65 zł), odpłatne świadczenia 
zdrowotne (1 562 568,69 zł), dotacje Ministerstwa Zdrowia na rezydentów (1 229 581,31 zł) 
Szpital ma również zawarty kontrakt z Urzędem Miasta Krakowa i Województwem Małopolskim, 
który dotyczy programów zdrowotnych finansowanych przez te organy administracji samorządowej. 

Liczba zatrudnionych osób: 

Ogółem: 276 (224 umowy o pracę, 52 umowy cywilnoprawne), w tym: 
Lekarzy z I stopniem Specjalizacji: 2 (umowy o pracę) 
Lekarzy z II stopniem Specjalizacji: 64 (30 umowy o pracę, 34 umowy cywilnoprawne) 
Średni personel medyczny: ogółem 114 osób, z tego: umowy o pracę - 108, umowy cywilnoprawne - 6 
Pracownicy administracyjni: 23 (umowy o pracę) 

Lekarze: 

1. liczba praktykujących lekarzy pracujących na podstawie umowy o pracę 
2. liczba praktykujących lekarzy pracujących na podstawie innych umów 
3. liczba lekarzy wykonujących zabiegi (brak) 
 

Specjalizacja 1 2 3 Specjalizacja 1 2 3 Specjalizacja 1 2 3 

Alergologia  2  
Ortopedia i 
traumatologia 
narządu ruchu 

 1  Neurologia dziecięca 1 2  

Anestezjologia i 
intensywna terapia 

 5  
Genetyka 
kliniczna 

   Okulistyka    

Angiologia    Geriatria    Onkologia kliniczna    

Audiologia i foniatria    Hematologia    Onkologia i 
hematologia dziecięca    

Chirurgia dziecięca    
Immunologia 
kliniczna 

   
Ortopedia i 
traumatologia narządu 
ruchu 
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Chirurgia klatki 
piersiowej 

   Kardiochirurgia    Otorynolaryngologia  1  
Chirurgia naczyniowa    Kardiologia  1  Patomorfologia    

Chirurgia ogólna    
Kardiologia 
dziecięca 

   
Położnictwo i 
ginekologia 

   

Chirurgia 
onkologiczna 

   
Medycyna 
nuklearna 

   Pediatria 11 4  

Chirurgia plastyczna    
Medycyna 
paliatywna 

   Psychiatria 2 1  

Chirurgia szczękowo-
twarzowa 

   
Medycyna 
pracy 

1   
Psychiatria dzieci i 
młodzieży 

4   

Choroby płuc 4 1  
Medycyna 
ratunkowa 

   
Radioterapia 
onkologiczna 

   

Choroby wewnętrzne    
Medycyna 
rodzinna 

   
Rehabilitacja 
medyczna 

1 1  

Choroby zakaźne    Medycyna 
sądowa 

   Reumatologia 3   
Dermatologia i 
wenerologia 

 1  Medycyna 
sportowa 

   Seksuologia    

Diabetologia    
Medycyna 
transportu 

   Toksykologia kliniczna    

Diagnostyka 
laboratoryjna 

   
Mikrobiologia 
lekarska 

   
Transfuzjologia 
kliniczna 

   

Endokrynologia  2  Nefrologia  1  Transplantologia 
kliniczna 

   
Epidemiologia    Neonatologia 1 1  Urologia    
Farmakologia 
kliniczna 

   Neurochirurgia    Radiodiagnostyka    

Radioterapia    Neurologia    
Inna (jaka) 
gastroenterologia 

2   

        Choroby wewnętrzne 1   

OIOM (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej): 

Szpital nie posiada OIOM. 

Na terenie Szpitala nie są przeprowadzane żadne zabiegi w zakresie chirurgii. 

Szpital nie posiada apteki szpitalnej, a jedynie dział farmacji szpitalnej. 

Szpital nie prowadzi eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji, ale prowadzi testy/badania 
kliniczne np. leków i szczepionek na zlecenie firm farmaceutycznych lub podmiotów przez nie 
upoważnionych na podstawie zawartych umów. 
 
Dzieci, które są pacjentami Szpitala są wyprowadzane pod opieką jego pracowników poza obszar 
Szpitala np. na spacery, wycieczki, zabawy.  

Szpital korzysta z usług podwykonawców w zakresie usług medycznych (aktualnie 15 podmiotów): 

Lp. Nazwa jednostki Przedmiot umowy 

1 
Euro - Clinic spółka z o.o., spółka Komandytowa, ul. Pilotów 2, 
31-462 Kraków rezonans magnetyczny 

2 
Małgorzata Fałdzińska – Tętnowska, ul. Królewska 45/12, 30-040 
Kraków konsultacje okulistyczne 

3 Violetta Kwiecień NZOZ  STOMEDYK, ul. Strzelecka 2A, 31-503 konsultacje stomatologiczne 
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Kraków 

4 
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, 
30-008 Kraków badania histopatologiczne 

5 
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z 
o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków badania EMG 

6 DIAGAMED sp. z o.o, 31-007 Kraków, ul. Wiślna 9/2 usługi rtg 

7 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, 
ul. Prądnicka 80 badania w kierunku prątka gruźlicy 

8 
SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-
501 Kraków badania diagnostyczne 

9 
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, ul. Skarbowa 4, 31-121 
Kraków badania kapilaroskopowe 

10 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-
663 Kraków konsultacje specjalistyczne 

11 
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, ul. Skarbowa 4, 31-121 
Kraków 

badanie płynu stawowego wraz z 
opisem 

12 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. 
Prądnicka 76, 31-202 Kraków 

udzielanie świadczeń zdrowotnych 
w zakresie badań laboratoryjnych 

13 
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 
02-957 Warszawa badania diagnostyczne 

14 
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, 
30-008 Kraków badania mikrobiologiczne 

15 
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, ul. Wrocławska 1-3, 
30-901 Kraków 

badania scyntygraficzne dzieci i 
młodzieży 

16 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-
663 Kraków badania diagnostyczne  

17 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, 
ul. Prądnicka 80 

świadczenia w zakresie tomografii 
komputerowej i rezonansu 

magnetycznego 

18 
SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-
501 Kraków badania toksykologiczne 

19 
Krakowskie Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Kopernika 32, 31-
501 Kraków badania densytometryczne 

20 
Krakowskie Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Kopernika 32, 31-
501 Kraków konsultacje okulistyczne 

21 
SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-
501 Kraków konsultacje okulistyczne 

22 
TRANS-MED POGOTOWIE RATUNKOWE, ul. Łazarza 13, 31-
530 Kraków transport sanitarny 

23 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 
Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków 

profilaktyka i leczenie 
poekspozycyjne 

24 

VOXEL spółka akcyjna – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Medyczne Centra Diagnostyczne VOXEL, ul. Wielicka 265, 30-
663 Kraków badania diagnostyczne 

Szpital korzysta z usług podwykonawców w zakresie usług niemedycznych (aktualnie 13 podmiotów): 

Lp. Nazwa jednostki Przedmiot umowy 
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1 
Zakłady Sanitarne w Krakowie sp. z o.o., ul. Dymarek 7, 31-983 
Kraków 

wywóz i unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych 

2 Aspen Res sp. z o.o., ul. Bularnia 5, 31-222 Kraków zaopatrywanie w posiłki 

3 Krakpol sp. z o.o., ul. Śniadeckich 12, 31-351 Kraków 
pranie, dezynfekcja bielizny, 

odzieży itp. 

4 
Centrum Ochrony Security Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 5A, 41-200 
Sosnowiec ochrona obiektów szpitala 

5 
KOMANDOS – KRAKÓW SP. Z O.O., Kraków, ul. Podchorążych 
3 ochrona obiektów szpitala 

6 
Linde Gaz Polska sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41 a, 31-864 
Kraków 

dostawa tlenu medycznego w 
stanie ciekłym 

7 Aspen Res sp. z o.o., ul. Bularnia 5, 31-222 Kraków usługi utrzymania czystości 

8 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie, 
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków wywóz odpadów komunalnych 

9 
Zakłady Techniki Medycznej sp. z o.o., 30-433 Kraków, ul. 
Szyllinga 63 

konserwacja urządzeń 
medycznych 

10 Pregips S.A., Kraków, ul. Gromadzka 52 usługi sterylizacji 

11 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., 31-422 Kraków, 
ul. Strzelców 28 

odbiór, przewóz i przechowywanie 
zwłok 

12 ELSAP Bogusław Cencek, ul. Glinik 136, Kraków 
obsługa instalacji tlenowej i 

usuwanie awarii 

13 OTIS Sp. z o.o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa 
obsługa techniczna urządzeń 

dźwigowych 

14 
Elprozet Krzysztof Zajączkowski i s-ka Spółka Jawna, ul. 
Rakowicka 19/19, 31-510 Kraków 

bieżące przeglądy i konserwacja 
instalacji słaboprądowych 

 
Oprócz nieruchomości  przy al. Pokoju 2A w Krakowie, Szpital korzysta z obcego mienia ruchomego na 
podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.: 
 

Linde Gaz Polska sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków 
Dzierżawa zbiornika na ciekły tlen 

wraz z instalacją 

HVD HOLDING AG Sp. z o.o., 02-916 Warszawa, ul. Muszyńska 29 dzierżawa analizatora UniCAP 

Sysmex Polska sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa 
dzierżawa analizatora 

hematologicznego 5 Diff 

Roche Diagnostics Polska sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-
531 Warszawa 

dzierżawa analizatora 
immunodiagnost. 

Siemens Healthcare Diagnostics sp. z o.o., 03-821 Warszawa, ul. 
Żupnicza 11 

dzierżawa analizatora do badania 
moczu 

Biomedica Poland sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno Dzierżawa czytnika i płuczki ELISA 

HVD HOLDING AG Sp. z o.o., 02-916 Warszawa, ul. Muszyńska 29 
dzierżawa analizatora do testów 

immunologicznych 

 
Opis przechowywania rzeczy pacjentów: 
Pacjentami są dzieci, dlatego ich rzeczy zabierane są przez rodziców / opiekunów do domu, natomiast 
do depozytu oddawane są ewentualnie drobne drogocenne przedmioty (rzeczy wartościowe) po 
wypełnieniu Karty Depozytowej, jest to regulowane Instrukcją postępowania z rzeczami oddanymi do 
depozytu. Postępowanie z rzeczami pozostawionymi przez pacjenta po jego wypisaniu reguluje 
natomiast Instrukcja postępowania z rzeczami pacjenta znalezionymi w Szpitalu (prowadzony jest 
odpowiedni Rejestr zawierający m.in. wypełnione Karty rzeczy znalezionych). 
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Opis budynków: 
 
1) ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków: 
- rok budowy: 1876 
- liczba kondygnacji: 2 nadziemie + przyziemie 
- powierzchnia: 3088 m2 
- kubatura: 19071 m2 
- konstrukcja: palna (ściany, stropy, dach – ale pokrycie niepalne (blacha)) i niepalna (ściany, stropy  

w większości) 
- remonty częściowe budynku są przeprowadzane na bieżąco 
2) ul. Strzelecka 2A, 31-503 Kraków: 
- rok budowy: 2010 
- liczba kondygnacji: 2 nadziemie + przyziemie 
- powierzchnia: 4204 m2 
- kubatura: 16916 m2 
- konstrukcja: niepalna 
  dodatkowe informacje dot. 1) i 2): 
- czynne instalacje: elektryczna, wod-kan, c.o., instalacja sprężonego powietrza 
- instalacje są po aktualnych przeglądach; Szpital nie posiada w budynku gazu palnego, ale instalacje 

tlenu medycznego i powietrza sprężonego 
- w odległości mniejszej niż 100 m nie znajduje się stacja benzynowa 
3) al. Pokoju 2A, Kraków (umowa użyczenia zawarta z Województwem Małopolskim): 
- konstrukcja: niepalna, ale dach pokryty papą 
- czynne instalacje: elektryczna, wod-kan, c.o. (stan dobry) 
- w odległości mniejszej niż 100 m nie znajduje się stacja benzynowa 
- zgodnie z treścią umowy użytkowane są następujące pomieszczenia: 133,91 m2 w piwnicach i 88,78 

m2 na pierwszym piętrze (pracownia bakteriologiczna, archiwum i magazyny) + 30,49 m2 część 
wspólna + 384,80 m2 (lokal wynajmowany przez Szpital Regionalnemu Ośrodkowi Polityki 
Społecznej  
w Krakowie) 

Charakterystyka zabezpieczeń: 

Przed szkodami z polisy ogniowej, kradzieżowej i elektronicznej 

Obiekty Szpitala przy ul. Strzeleckiej 2 i 2A są wyposażone w następujące urządzenia p.poż. (brak 
poniższych zabezpieczeń przy Al. Pokoju 2A): 

- Sprawne detektory dymu/temperatury sprzężone z alarmem (system sygnalizacji p.poż. 
POLON) 

- Wewnętrzny monitoring pożarowy (w tym na terenie Szpitala zainstalowane są przyciski 
p.poż.) 

- Alarm transmitowany do Straży Pożarnej 

- W nowym budynku przy ul. Strzeleckiej 2A dodatkowo system ochrony p.poż. HILTI, klapy 
dymowe, detektory tlenku węgla, sygnalizacja stanu gazów/tlenu, oprócz przycisków p.poż. 
również łatwy dostęp do centralnych przycisków - wyłączników prądu i UPS). 

Brak powyższych zabezpieczeń p.poż. przy Al. Pokoju 2A. 

Obiekty przy ul. Strzeleckiej wyposażone są w 50 sprawnych gaśnic proszkowych i CO2  (al. Pokoju 2A: 
3 gaśnice proszkowe). Na terenie Szpitala znajduje się 11 hydrantów wewnętrznych (al. Pokoju 2A:  
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1 hydrant wewnętrzny); w każdej lokalizacji brak hydrantów zewnętrznych i stałych urządzeń 
gaśniczych (np. tryskaczowych). Drogi pożarowe oraz lokalizacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego  
i wyjścia ewakuacyjne są odpowiednio oznakowane. 

Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz palenia. 

Niektóre wejścia na oddziały są zabezpieczone kodem dostępu np. tylko dla lekarzy dyżurnych. 

 

Ubezpieczane obiekty nie znajdują się na terenie zalewowym i od 1997 r. nie dotknęła ich powódź. 

 

Obiekty Szpitala przy ul. Strzeleckiej są całodobowo dozorowane przez agencję ochrony „Security 
Group” (1 strażnik w każdym budynku). Funkcjonuje alarm z lokalnym sygnałem alarmowym oraz 
przyciski antynapadowe z transmisją informacji do agencji ochrony „Komandos”. Umowny czas 
przybycia brygady interwencyjnej – 5 minut. W tych obiektach zainstalowane są również kamery 
wizyjne. 

Odnośnie al. Pokoju 2A – warunki ochrony pozostają w gestii Urzędu Marszałkowskiego. 

Dodatkowo w każdej lokalizacji oświetlenie i ogrodzenie całej posesji.  

Zabezpieczenie okien na parterze – częściowo: kraty, zamki z blokadami (al. Pokoju 2A – 10% kraty). 

Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych – zamki (al. Pokoju 2A - zamek typu łucznik). 

 

Gotówka przechowywana jest w kasie pancernej w zamkniętym pomieszczeniu z kratą w oknie oraz 
zabezpieczonym alarmem. Nadwyżki gotówki codzienne transportowane są przez pracowników 
Szpitala do banku. 

Przed szkodami z polisy OC 

Szpital legitymuje się certyfikatem systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004  
z zakresu specjalistycznej opieki medycznej. 

Szpital przygotowuje się do akredytacji Centrum Monitorowania Jakości - CMJ (w najbliższym czasie 
planowana jest wizyta akredytacyjna). 

Szpital posiada regulamin organizacyjny. 

Sprawami zdarzeń niepożądanych i ewentualnych skarg zajmuje się specjalny Zespół ds. jakości i 
bezpieczeństwa pacjenta. 

 

Szpital posiada potwierdzony pisemnie i wdrożony Program Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, 
który uwzględnia: 
- Konsultacje i doradztwo w zakresie metodyki i kontroli zakażeń. 
- Zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu zakażeń oraz działanie interwencyjne w sytuacji wzrostu 
ich rejestracji. 
- Działalność szkoleniowa dla personelu medycznego GCM upowszechniająca współczesna wiedzę z 
zakresu problematyki zakażeń szpitalnych. 
- Bieżące i okresowe analizy zakażeń szpitalnych. 
- Nadzorowanie i monitorowanie stanu sanitarno - epidemiologicznego szpitalu we wszystkich działach i 
pomieszczeniach szpitalnych, a w szczególności w pomieszczeniach związanych z pobytem pacjenta. 
- Koordynowanie wypracowania standardów organizacyjnych dotyczących systemu pracy w szpitalu,  
a szczególnie: 
 - metody i techniki pracy personelu 
 - system transportu wewnętrznego 
 - sposobów zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów 
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 - procesów dezynfekcji i sterylizacji 
 - procesów dezynsekcji i deratyzacji 
 - procedury higieniczne. 
- Nadzorowanie sposobu przechowywania sterylnego sprzętu medycznego oraz aparatury medycznej. 
- Uczestnictwo w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym, oraz systemie izolacji 
pacjentów, którzy stwarzają ryzyko zakażeń dla innych. 
- Określenie czynników ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu. 
- Współpraca z komórkami szpitala odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia personelu: 

- Współpraca z lekarzem zakładowym (badania okresowe, szczepienia ochronne personelu W.Z.W. - 
wszyscy pracownicy Szpitala narażeni na zakażenie W.Z.W. są zaszczepieni przeciwko żółtaczce typu 
B) 
- Współpraca z inspektorem BHP z zakresu przestrzegania w szpitalu pracy przepisów BHP 

 

Szpital posiada stale działający Zespół d.s. monitorowania i kontroli zakażeń szpitalnych nadzorujący 
przestrzeganie Programu Kontroli Zakażeń Wewnątrzszpitalnych. 

Szpital prowadzi rejestrację zakażeń szpitalnych uwzględniającą określenie źródeł zakażenia, dróg 
przenoszenia infekcji wewnątrzszpitalnych, profil flory bakteryjnej, postać kliniczną zakażenia. Wyniki 
badań służą do wprowadzania zmian w metodach pracy personelu, stosowaniu dodatkowych środków 
zapobiegania zakażeniom, itp.  

Wszystkie choroby zakaźne (nie dotyczy zakażeń) są zgłaszane do Sanepidu. 

W Szpitalu nie ma możliwości izolacji pacjentów chorych zakaźnie. 

 
Liczba stwierdzonych zakażeń wirusem HC, HBV, HAV, HIV, gronkowcem złocistym odpornym 
na metycyklinę (dane za 3 ostatnie lata - od 2010):    Brak 

Liczba zakażeń szpitalnych innego typu jak wymienione powyżej, stwierdzanych w ciągu roku: ok. 74 
zakażenia. 

 

Szpital posiada własną pracownię mikrobiologiczną i zatrudnia mikrobiologa klinicznego lub 
epidemiologa szpitalnego. 

Na terenie Szpitala znajdują się substancje chemiczne – preparaty dezynfekcyjne. Ich używanie, 
magazynowanie oraz stosowanie środków ochrony indywidualnej są regulowane procedurami 
postępowania. 

Szpital posiada potwierdzoną pisemnie wdrożoną procedurę bezpiecznego usuwania odpadów. 

Szpital posiada Dział Centralnej Sterylizacji lub inną jednostkę nadzorującą procesy sterylizacji we 
wszystkich Oddziałach i powierza wykonanie sterylizacji termicznej niebezpiecznych odpadów 
epidemiologicznych niezależnym podwykonawcom. W Szpitalu nie są użytkowane sterylizatory narzędzi 
na suche, gorące powietrze. Nie jest prowadzona wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji. Do 
sterylizacji użytkowane są rękawy papierowo-foliowe. Personel Szpitala poddawany jest 
systematycznym szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom. 

 

W Szpitala funkcjonują m.in. następujące procedury postępowania: 

- dot. mycia i dezynfekcji rąk (wykorzystanie mydła i środku dezynfekcyjnego znajdujących się  
w dozownikach) 

- w czasie pobierania krwi 

- przy wykonywaniu iniekcji 
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- podczas dezynfekcji 

- w czasie obsługi sprzętu endoskopowym (Szpital posiada m.in. automatyczną myjnię do endoskopów) 

- z zużytym sprzętem jednorazowym i ze skażonym materiałem biologicznym 

 

Szpital nie posiada spalarni odpadów. 

Rozmieszczenie poszczególnych oddziałów i bloków powoduje przecinanie się dróg czystych  
i brudnych. Między oddziałami i blokami czystymi i brudnymi nie panuje ruch jednokierunkowy.  

Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych spełniają określone wymagania zdrowotne. 
Świadczenia zdrowotne wykonywane są wyłączenie przez osoby wykonujące zawód medyczny, za 
wyjątkiem np. studentów, którzy udzielają świadczeń zdrowotnych wyłączenie pod nadzorem. 

 

Procedury stosowane przez Szpital: 
 

 związane z przyjęciem pacjentów do szpitala i przebadaniem pacjenta po jego przyjęciu (w 
kontekście ryzyka nieuzasadnionej odmowy przyjęcia i skutków nie zbadania pacjenta po 
przyjęciu): 

 
Procedura przyjęcia pacjenta do szpitala, Procedura Rutynowe badanie podmiotowe i przedmiotowe, 
Procedura odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, Instrukcja przekazania pacjenta z oddziału do innej 
placówki medycznej, Instrukcja przekazania pacjenta z IP do innej placówki, Instrukcja przenoszenia 
pacjenta wewnątrz szpitala, Instrukcja Oceny stanu pacjenta w Oddziale Psychiatrii Dzieci, Instrukcja 
postępowania w przypadku przyjęcia pacjenta NN. 
 

 dotyczące kontaktu pacjent – personel: 

150 procedur, algorytmów, standardów i instrukcji postępowania dotyczących sposobu, metody i 

kolejności działania  

w trakcie diagnozowania, leczenia i opieki nad pacjentem.  

 związane ze składaniem przez pacjentów skarg w trakcie leczenia lub po zakończeniu leczenia: 

Nadzorowanie zdarzeń niepożądanych i skarg. 

 opis uzyskanych przez PL certyfikatów i akredytacji: 

W dniu 21 stycznia 2011 Szpital uzyskał certyfikat na normy ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 z 
zakresu specjalistycznej opieki medycznej (recertyfikacja) 
 
Medal okolicznościowy wybity z okazji IX Tygodnia Mukowiscydozy ofiarowany w dowód pamięci za 
wieloletnie wspieranie działań na rzecz polskich chorych na mukowiscydozę 
 
Cegiełka Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę „MATIO” w podziękowaniu za wkład 
w czynieniu dobra 
 
Bezpieczny Szpital 2011 – 3 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali w kategorii Szpitali 
niezabiegowych 
 
Miejsce przyjazne maluchom - Certyfikat  
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Szpital posiada Certyfikowany Ośrodek Medycyny Podróży 
 
Tytuł Szpitala promującego zdrowie 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne z Pracownią Bakteriologiczną Wojewódzkiego 
Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika wpisane jest na listę Laboratoriów Diagnostyki 
Medycznej. Bierze udział  
w kontrolach zewnątrz laboratoryjnych przeprowadzanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w 
Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi oraz przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce 
Mikrobiologicznej. Posiada certyfikaty udziału w tych programach. Laboratorium uczestniczy także w 
programach oceny jakości badań organizowanych przez firmy dystrybuujące odczynniki i analizatory 
diagnostyczne.  

Szkodowość (ostatnie 5 lat – od 2008 r.): 

Szkody w mieniu: Brak 

Szkody z OC: Brak  

 
 


