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Załącznik nr 1 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu 

ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec 

NIP575-16-53-596 

REGON  000310083 

 

Przedmiotem postępowania jest: 

 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą 

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności medycznej  

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności i posiadanego mienia 

 

 

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  
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Udział własny: brak 

Franszyza integralna: brak 

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 jurysdykcji 

 

2. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

MEDYCZNEJ  

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu 

prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie 

których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej 

wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia 

ciała, rozstroju zdrowia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie 

zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku 

którego została wyrządzona szkoda. 

 Ochroną ubezpieczeniową objęte mają być szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego 

oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w tym przez osoby nie będące 

pracownikami ubezpieczającego, a za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w 

ramach stosunku prawnego wynikającego z umowy pomiędzy Ubezpieczonym a taką osobą 

lub podmiotem kierującym taką osobę do Ubezpieczonego (np. wolontariusze, studenci, 

stażyści, słuchacze szkół medycznych itp.) 

 

Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód 

powstałych w wyniku wypadków zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały 

zgłoszone po tym okresie. 

 

SUMA GWARANCYJNA 

Suma gwarancyjna Wysokość w zł 

Wszystkie wypadki 500 000 zł 

Limit na jeden wypadek 500 000 zł 
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Ochroną mają być objęte:  

1) roszczenia powstałe z wypadków ubezpieczeniowych objętych ochroną 

ubezpieczeniową w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za 

szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej - które nie 

zostały zaspokojone po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej z umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego (ubezpieczenie nadwyżkowe). 

 

Limit: 500 000 zł na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

 

W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności 

wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład 

Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń 

obowiązkowych. 

 

 

Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń zawiera następująco zdefiniowane 

rozszerzenia o szkody: 

1) związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w tym: wirusa HIV i 

wirusów hepatotropowych powodujących WZW) 

 

2) wyrządzone osobom, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w sytuacji 

kiedy staną się pacjentami podmiotu leczniczego 

 

3) wyrządzone osobom bliskim osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność 

– w sytuacji, kiedy staną się pacjentami podmiotu leczniczego 

 

4) wyrządzone przez podwykonawców 

Limit: 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

 

Wszystkie limity sumy gwarancyjnej zostały określone na wszystkie i na jeden 

wypadek w każdym okresie polisowania. 

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 jurysdykcji 
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3. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI  

I POSIADANEGO MIENIA 

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe powstałe w związku z prowadzoną 

działalnością pozamedyczną oraz wszelkie szkody rzeczowe w związku posiadanym i 

użytkowanym mieniem i prowadzoną działalnością. Ubezpieczeniem objęte są również 

szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii 

elektrycznej. 

 

Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które 

zaszły w okresie ubezpieczenia, choćby roszczenia z ich tytułu zostały zgłoszone po tym 

okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. 

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju 

zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy. 

 

Zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń zawiera ponadto następująco zdefiniowane 

rozszerzenia o szkody: 

 

1) odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy. Franszyza 

redukcyjna w kwocie wypłaconych świadczeń  ZUS. 

Limit: 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

 

2) powstałe w pojazdach pracowników (odpowiedzialność deliktowa) – nie dotyczy 

szkód kradzieżowych 

Limit: 5 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

 

SUMA GWARANCYJNA 

Suma gwarancyjna Wysokość w zł 

Wszystkie wypadki 50 000 zł 

Limit na jeden wypadek 50 000 zł 

Wszystkie limity sumy gwarancyjnej zostały określone na wszystkie i na jeden 

wypadek w każdym okresie polisowania. 
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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 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. 

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 stempla bankowego Obligatoryjna 

2. Klauzula jurysdykcji 1 

TREŚĆ KLAUZUL 

1. 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 
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dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym lub płatniczym 

jako termin zapłaty. 

2. Klauzula jurysdykcji 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wszelkie ewentualne spory wynikające 

z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczonego. 

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. 

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. 

 

Podane sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia oraz limity określone zostały w agregacie 

rocznym. 


