Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ
1.

Okres ubezpieczenia:

Dla wszystkich części zamówienia okres ubezpieczenia trwa od 28 września 2017 r.
do 27 września 2020 r. i dzieli się na trzy okresy rozliczeniowe
Pierwszy okres rozliczeniowy : od 28.09.2017 r. do 27.09.2018 r.,
Drugi okres rozliczeniowy : od 28.09.2018 r. do 27.09.2019 r.,

Trzeci okres rozliczeniowy : od 28.09.2019 r. do 27.09.2020 r.,
2.

3.

4.
5.

z zastrzeżeniem indywidualnych okresów ubezpieczenia pojazdów.

Płatność składki:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił ratalną miesięczną płatność składek (12 rat
w każdym rocznym okresie rozliczeniowym) – równe raty płatne maksimum na pięć dni
roboczych przed końcem każdego miesiąca ubezpieczeniowego – licząc jako pierwszy miesiąc
październik 2017 roku. Różnica wynikająca z zaokrągleń powinna być uwzględniona
w pierwszej racie.
Powyższe nie ma zastosowania do ubezpieczeń komunikacyjnych dla których składki płacone
będą w 4 równych ratach z zastrzeżeniem klauzuli wyrównania okresów ubezpieczenia
pojazdów.

Klauzula wypowiedzenia
Do umów ubezpieczenia zawartych dla wszystkich części zastosowanie będzie miała Klauzula
WYPOWIEDZENIA UMOWY oraz Klauzula EIB 53 /Klauzula Przekształceń/, których treść
znajduje się w pkt. X załącznika nr 1 do SIWZ.
Limity i podlimity określone w klauzulach dodatkowych oraz w treści SIWZ mają zastosowanie
do każdego rocznego okresu rozliczeniowego w pełnej wysokości.

W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
zawarcie umów ubezpieczenia nie będzie się wiązało z uzyskaniem przez Zamawiającego
członkostwa w TUW, a w szczególności - ze zobowiązaniem Zamawiającego do udziału w
pokrywaniu straty towarzystwa z tytułu ubezpieczeń.

CZĘŚĆ 01 ZAMÓWIENIA

II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

WARUNKI MINIMALNE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
1. Przedmiot ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostaną objęte
wszystkie środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji
i technicznego/faktycznego zużycia, mienie zabytkowe) należące do / lub użytkowane przez
Zamawiającego, środki obrotowe (obejmujące w szczególności towary w aptece
i wykorzystywane w procesie leczenia pacjentów leki i inne materiały medyczne; w tym mienie
przechowywane w urządzeniach chłodniczych), materiały medyczne przyjęte w posiadanie,
niezaksięgowane w grupach KŚT, które zostają rozliczone w chwili wykorzystania, utraty lub
zniszczenia (m.in. surowce, półprodukty i wyroby wchodzące w kontakt z tkanką, środki do
diagnostyki, profilaktyki i rehabilitacji, mechaniczne środki antykoncepcyjne, opakowania
leków i artykuły sanitarne), wyroby medyczne przyjęte w posiadanie, niezaksięgowane w
grupach KŚT, które zostają rozliczone w chwili wykorzystania, utraty lub zniszczenia (zgodnie
z definicją art. 2 ust. 1 pkt 38 Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (tj. Dz.
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2.

U. 2017 poz. 211), niskocenne składniki majątku, nakłady adaptacyjne w obce środki trwałe,
wartości pieniężne, mienie pracownicze, mienie osób trzecich, mienie pacjentów, szyby oraz
przedmioty szklane, nieruchomości oraz mienie ruchome użytkowane przez Zamawiającego,
zgodnie z pkt. 3. poniżej.
Zakres ubezpieczenia:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych
Warunkach Ubezpieczenia. Obowiązek wykazania, że szkoda nie jest objęta ochroną
ubezpieczeniową spoczywa na Ubezpieczycielu. Ochrona obejmuje w szczególności
szkody wyrządzone przez:
a) zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, rozmyślne
zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez Zamawiającego,
pracowników Zamawiającego, podwykonawców Zamawiającego, osoby trzecie itp.,
b) kradzież z włamaniem i rabunek,
c) pożar – również bez widocznego płomienia,
d) eksplozje wszystkich rodzajów, implozje,
e) uderzenia pioruna,
f)
upadek pojazdu powietrznego,
g) wodę bieżącą, powódź, zalanie (w tym zalanie wodą lub inną cieczą przez
Zamawiającego, pracowników Zamawiającego, podwykonawców Zamawiającego,
osoby trzecie itp.), podniesienie się poziomu wody, opady deszczowe, mróz, płyny
innego rodzaju,
h) huragan (13 m/s), grad, lawinę, spadnięcie skał,
i)
uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie (w tym pojazdu należącego do Szpitala
lub jego pracowników),
j)
huk ponaddźwiękowy, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w
wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia,
k) szkody spowodowane katastrofą budowlaną oraz osiadaniem, zapadnięciem się,
wyniesieniem, spękaniem, skurczeniem lub ekspansją elementów konstrukcji
budynku będące rezultatem wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia losowego
objętego ochroną ubezpieczeniową,
l)
zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej
w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia,
m) inne ryzyka dodatkowe niewyłączone wyraźnie w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia.
Wyłączenia i ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej nie obejmują, m. in. takich ryzyk
jak śnieg, w tym zalanie w wyniku topnienia mas śniegu. Do ryzyka zalania w wyniku
topnienia mas śniegu oraz osunięcia się ziemi w związku z działalnością ludzką
zastosowanie ma limit 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
rozliczeniowym (osobny limit dla topnienia mas śniegu oraz osunięcia się ziemi w związku
z działalnością ludzką).

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie, które czasowo znajduje się poza
lokalizacjami Ubezpieczonego w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem,
adaptacją itp. – limit odpowiedzialności 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie rozliczeniowym.
Ubezpieczenie obejmuje szkody w lampach (w tym w lampach elektronowych).

Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu sprzętu
elektronicznego (w tym medycznego), który wcześniej sprawny technicznie i właściwie
eksploatowany pozostaje chwilowo nieużytkowany lub tymczasowo magazynowany.
Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nieprzekraczający 6 m-cy.

Nowo nabyty sprzęt, zgłoszony do ubezpieczenia, objęty jest ochroną bez względu na
fakt jego podłączenia lub instalacji od momentu przejścia ryzyka na Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w zamontowanych w budynkach liniach
kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami
transformatorowo - rozdzielczymi, oraz liniach naziemnych, podziemnych, i ich
wyposażeniu, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach
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8.

9.

prowadzonej działalności nawet, jeżeli nie stanowią jego własności oraz zlokalizowane są
na terenie niebędącym jego własnością (lokalizacja, budynek).

Zakres ubezpieczenia obejmuje również kradzież zwykłą, tj. wszelkie przypadki zaboru
mienia w celu przywłaszczenia z budynków Szpitala, niespełniające warunków
wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy dla uznania zdarzenia za
kradzież z włamaniem. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody pod warunkiem że
Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu
wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Ryzyko kradzieży zwykłej nie dotyczy
wartości pieniężnych. Limit odpowiedzialności: 10.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Ubezpieczenie obejmuje ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia leków, szczepionek,
krwi (w tym będących środkami obrotowymi) w wyniku awarii urządzeń chłodniczych i
przerw w dostawie energii oraz koszty ich utylizacji, limit odpowiedzialności 600.000,00
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

10. Ubezpieczenie obejmuje wszelkie koszty związane z odtworzeniem danych oraz nośników
danych, które zostały zniszczone, uszkodzone bądź utracone na skutek zdarzenia
objętego zakresem ubezpieczenia. Ubezpieczyciel udziela ochrony pod warunkiem, że
kopie zapasowe danych przechowywane są w walizach ogniotrwałych, w pomieszczeniu
z ograniczonym dostępem osób nieupoważnionych. Limit odpowiedzialności 200 000,00
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

11. Ubezpieczenie
obejmuje
również
koszty
zainstalowania
licencjonowanego
oprogramowania przez wyspecjalizowaną firmę lub służby własne wraz z instalacją,
konfiguracją i przeniesieniem baz danych. Limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.
12. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również sprzęt medyczny przenośny oraz sprzęt
elektroniczny przenośny znajdujący się w karetkach. Zakres ochrony obejmuje szkody w
ww. sprzęcie, będące następstwem wypadku pojazdu, powstałe, m.in. wskutek:
a) uszkodzenia pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:
nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami,
zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, działania osób
trzecich, w tym również włamania;
b) uszkodzenia lub utracie wskutek następujących zdarzeń losowych: powodzi,
zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego,
huraganu, osuwania lub zapadania ziemi, nagłego działania czynnika termicznego
pochodzącego z wewnątrz i zewnątrz pojazdu
c) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą
udzielenia pomocy medycznej.
d) kradzieży pojazdu (w tym kradzieży zuchwałej), jego części lub wyposażenia,
e) uszkodzenia pojazdu, w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub
kradzieży.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe na skutek upuszczenia lub
uderzenia przez osoby trzecie lub personel - w tym również na zewnątrz pojazdu podczas
wykonywania czynności ratunkowych.
Sprzęt przenośny (medyczny i niemedyczny) to sprzęt użytkowany poza lokalizacją.
Ochrona
obejmuje
również
sprzęt
medyczny
przenośny
zakupiony
(najmowany/dzierżawiony etc.) oddzielnie i przekazany na wyposażenie karetek.
Limit odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
rozliczeniowym.
13. Postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz Szczególnych Warunków
Ubezpieczenia wyłączające w całości lub części odpowiedzialność z tytułu powyższych
zdarzeń nie mają zastosowania.
3.

System i sumy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk:

1) Środki trwałe (zaksięgowane w grupach KŚT)– sumy stałe wg wartości księgowej brutto,
2) Materiały i wyroby medyczne (materiały i wyroby medyczne przyjęte w posiadanie,
niezaksięgowane w grupach KŚT, które zostają rozliczone z dostawcą w chwili
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wykorzystania, utraty lub zniszczenia) - pierwsze ryzyko, limit odpowiedzialności,
3) Niskocenne składniki majątku (mienie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami
o rachunkowości zostało jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych i nie jest
ujmowane w ewidencji środków trwałych) –
wg. wartości odtworzeniowej, pierwsze
ryzyko, limit odpowiedzialności,
4) Nakłady adaptacyjne w obce środki trwałe - pierwsze ryzyko, limit odpowiedzialności,
5) Środki obrotowe (mienie zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych w myśl
obowiązujących przepisów, takie jak: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby,
wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczonego produkty gotowe zdatne do sprzedaży
lub w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży lub w toku
produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie
nieprzetworzonym, a także części zamienne i zapasowe, jeśli nie są w myśl obowiązujących
przepisów zaliczane do środków trwałych, np. leki, materiały opatrunkowe, zapasy itp.)
maksymalny dzienny stan, limit odpowiedzialności, pierwsze ryzyko.
6) Mienie pracownicze
– wg.
wartości
odtworzeniowej, pierwsze ryzyko, limit
odpowiedzialności,
7) Mienie osób trzecich (mienie przyjęte na podstawie umowy w celu wykonania usługi,
obróbki, naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, sprzedaży, składu, przechowania lub
w innym podobnym celu, np. mienie przyjmowane w celu wykonania usługi sterylizacji) –
wg. wartości odtworzeniowej, pierwsze ryzyko, limit odpowiedzialności,
8) Mienie pacjentów – wg. wartości odtworzeniowej, pierwsze ryzyko, limit odpowiedzialności,
9) Gotówka – wg. wartości nominalnej, pierwsze ryzyko, limit odpowiedzialności,
10) Szyby od stłuczenia - wg. wartości odtworzeniowej, pierwsze ryzyko, limit
odpowiedzialności,
11) Nieruchomości dzierżawione/użyczone – sumy stałe wg wartości księgowej brutto,
12) Mienie ruchome dzierżawione/użyczone - sumy stałe wg wartości księgowej brutto, wartości
brutto lub wartości netto (zgodnie z załączonym wykazem).
Wykaz mienia do ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia
Grupy 1 - 2 KŚT
Grupa 3 KŚT
Grupa 4 KŚT
Grupa 5 KŚT

Suma ubezpieczenia (w zł)
100 214 223,46
1 178 111,14
7 103 433,96
332 378,18

Grupa 6 KŚT

Grupa
7
KŚT
(z
wyłączeniem
pojazdów
ubezpieczonych w ramach AC)
Grupa 8 KŚT
Materiały i wyroby medyczne przekazane przez
dostawców, za które rozliczenie następuje po
wykorzystaniu przez podmiot leczniczy
Niskocenne składniki majątku
Nakłady adaptacyjne w obce środki trwałe
Środki obrotowe
Mienie pracownicze
Mienie osób trzecich
Mienie pacjentów
Gotówka
Szyby i przedmioty szklane od stłuczenia
Nieruchomości dzierżawione/użyczone (zgodnie z
wykazem nieruchomości poniżej)
Mienie ruchome dzierżawione/użyczone (zgodnie z
wykazem poniżej)
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6 900 175,46
17 632,85

103 967 374,10
2 000 000,00
4 000 000,00
3 000 000,00
3 070 371,41
100 000,00
500 000,00
25 000,00
250 000,00
20 000,00

56 645 269,94
9 443 098,21

Strona 4 z 73

Wykaz nieruchomości użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia,
itp. do ubezpieczenia:
Lp.

Rodzaj zawartej umowy

1.

Umowa
o
użytkowanie

zarząd

2.

Umowa użytkowania

i

Rodzaj
nieruchomości
Budynki
ul.
Hallera 1

Budynek
ul. Sterlinga 5
Łódź
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Wartość nieruchomości
(w zł)

Przeznaczenie
nieruchomości

52 150 770,94

Szpital

4 494 499,00

Szpital
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Wykaz mienia ruchomego użytkowanego na podstawie umowy dzierżawy do ubezpieczenia:
L.p.

nazwa sprzętu

SPRZĘT DZIERŻAWIONY USK IM. WAM - CSW - UL. ŻEROMSKIEGO 113
ANALIZATOR KOAGULOLOGICZNY do badań SYSMEX CS 2100i
SYSMEX CS 2100i
1.
układu homeostazy
ANALIZATOR
DO
HODOWLI
2.
DROBNOUSTROJÓW
VITEK C
ANALIZATOR BAKTERIOLOGICZNY
BacT / Alert 3D 120
3.
4.
5.
6.
a
b
c.
7.

8.
9.

Analizator do badań immunochemicznych

BADANIA

OGÓLNEGO

cobas e 601

10.
11.
12.
13.
14.
15.

analizator biochemiczny podstawowy
analizator back - up

16.
17.
a.

Analizator automatyczny
Analizator
lodówka

Autstainer 480S PT MOdule
ABL 837 Flex

miejsce
użytkowania
(jednostka
organizacyjna Szpitala)

2011
2011

210 000,00 zł
210 000,00 zł

netto
netto

ZDL – WAM
ZDL – WAM

brutto

ZDL – WAM

brutto
brutto
brutto
brutto
brutto

ZDL – WAM
Serologia
Serologia

2010

170 000,00 zł
57 000,00 zł

2014

405 000,00 zł

2014

156 600,00 zł

2011

COBAS U 411

xn-2000[ret]/bf 18083
xn-2000[ret]/bf 18084
au 680
au 640

rodzaj wartości

2013/2014
2013/2014
2013/2014
2013/2014

ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH
Aparat do witrektomii (pełna wersja z
Constelation Vision System
laserem)
Aparat do fakoemulsyfikacji
Centurion Vision
Mikroskop okulistyczny
Luxor LXQ-VUE3D
Analizator SYSMEX

wartość

2014

Analizator do badań immunochemicznych pomocniczy
cobas e 411 rack
Wirówka laboratoryjna 2 szt
Pipetor 5 szt
wirowka czytnika
inkubator 2 szt
ANALIZATOR
DO
ELEKTOFEREZY
AUTOMATYCZNEJ
G - 26 INTERLAB
ANALIZATOR DO
MOCZU - 4 szt

Rok
produkcji

108 245,00 zł
55 000,00 zł

210 000,00 zł
150 000,00 zł

brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto

Klinika okulistyki WAM
Klinika okulistyki WAM
Klinika okulistyki WAM
ZDL – WAM
ZDL – WAM
ZDL – WAM
ZDL – WAM

60 000,00 zł
105 840,00 zł
1 599,00 zł

brutto
brutto
brutto

2014

110 000,00 zł

2015
2015
2014
2014
2011
2005

252 750,00 zł
306 000,00 zł

2016
2016
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ZDL – WAM

brutto
netto

49 680,00 zł

2011

netto

ZDL – WAM
ZDL – WAM

ZDL – WAM
- 1szt,
Laboratorium Diagnostyki
Endokrynologicznej
Sterlinga 1/3 - 3szt
ZDL – WAM

2012

2012

netto
netto

158 081,76 zł

430 079,00 zł

Zakład Patomorfologii Żeromskiego
Izba Przyjęć Żeromskiego
Izba Przyjęć Żeromskiego
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18.
19.
20.
21

Odśnieżarki reczne spalinowe 2 szt
Praskontener - 1 szt.
Praskontener - 1 szt.

Skan 2

model MPC 5 P/E
model MPC 5 P/E

Aparat do ciagłych terapii nerkozastępczych,
MULTIFILTRATE CI-CA
MULTIFILTRATE CI-CA

22

APARAT DO OB.; 3 statywy; mieszadło
hematolog.UMI I SARNIX M2000; wirówki z
zestawem wkładek; wirówkLC24;

23

Stół opracyjny TS7000 + wyciąg operacyjny Trumpf Medical

SPRZĘT DZIERŻAWIONY USK IM. WAM - CSW - PL. HALLERA 1
1.
2.
a.
3.
4.

analizator biochemiczny
analizator hematologiczny
klimatyzator
analizator immunochemiczny z komputerem
analizator parametrów krytycznych

5.

analizator
kardiologicznych
krytycznych

parametrów

6.
7.
8.
a.
9.
a
b
c.
e
f
g
h
10.

Euroblot master/Scaner płaski canon Linde
Analizator koaugologiczny
Wirowka
klimatyzator
Zestaw do analizatora biochemicznego
chłodziarko-zamrażarka SIEMENS
zestaw komputerowy z drukarką
urządzenie wielof.
UPS 2200
klimatyzator
UPS 5130
stół
Stacja wody RiOS DI3S

cobas integra 400 plus
sysmex xs - 1000 i
VIDAS
ABL90 flex
AQT90 flex
Ca Sysmex 560
MPV-351
cobas integra 400 plus

Kontener-chłodnia
Analizator Biochemiczny
analizator

3 528,50 zł
45 510,00 zł
45 510,00 zł

brutto
brutto
brutto

81 000,00 zł

brutto

Ul. Żeromskiego 113
Ul. Żeromskiego 113
Pl. Hallera 1
Kl.Anestezjologii
Intensywnej
Terapii
Żeromskiego

80 453,17 zł

brutto

ZDL – WAM

Łącznie :

450 000,00 zł
3 911 876,43 zł

księgowa brutto

2013
2012
2012
2016
2013

71 280,00 zł
75 416,00 zł
7 500,00 zł
173 850,00 zł
54 000,00 zł

brutto
brutto
brutto
brutto
netto

ZDL – HALLER
ZDL – HALLER

105 321,60 zł

brutto

KARDIOLOGIA HALLER

33 573,12 zł
56 160,00 zł
6 200,00 zł
2 640,00 zł

brutto
brutto
brutto
brutto

Prac.
Diagnostyki
Dermatologicznej - HALLER
ZDL – HALLER
ZDL – HALLER
ZDL – HALLER

2012
Łącznie :

639,60 zł
2 498,45 zł
246,00 zł
651,90 zł
1 500,60 zł
713,40 zł
430,50 zł
12 300,00 zł
604 921,17 zł

brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto

ZDL – HALLER

2014
2007
2015

76 000,00 zł
120 000,00 zł
92 880,00 zł

księgowa brutto
brutto
brutto

2012

2011
2010
2013
2013

2012/2013

Milipore

SPRZĘT DZIERŻAWIONY USK IM. WAM - CSW - Pieniny 30
1.
2.
3.

2015

10'RF
AU400
ABX Pentra XL80

© EIB SA

i
-

Klinika
Ortopedii
Żeromskiego 113

ZDL – HALLER
OIOM - Haller

Ul. PIENINY 30

ZDL – PIENINY
ZDL - Pieniny
Strona 7 z 73

4.

Analizator do badań koagulogicznych

Bioksel 6000

2013
Łącznie :

SPRZĘT DZIERŻAWIONY USK IM. WAM - CSW - UL. STERLINGA 1/3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analizator immunochemiczny
Analizator immunochemiczny
Analizator immunochemiczny
Analizator immunologiczny
Analizator Hematologiczny
Analizator Biochemiczny
Analizator immunochemiczny
Analizator Bioksel 6000 pro

immulite 1000

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

echokardiograf

łóżko wielofunkcyjne z
rehabilitacyjne /
łóżko intensywnej opieki
łóżko intensywnej opieki
łóżko intensywnej opieki
łóżko intensywnej opieki
łóżko intensywnej opieki
łóżko intensywnej opieki
łóżko intensywnej opieki

Cobas e411 rack

medycznej
medycznej
medycznej
medycznej
medycznej
medycznej
medycznej

218 406,08 zł

brutto

232 883,83 zł

brutto

20 000,00 zł

brutto

26 892,00 zł
11 340,00 zł

brutto
brutto

Łącznie :

43 200,00 zł
800 555,20 zł

brutto

2010

499 500,00 zł

księgowa brutto
księgowa brutto

2013
2014

Bioksel 6000 pro

08
13
13
13
13
13
13
13

brutto

2010

Cobas Integra 400 plus
Cobas e411

-

176 000,00 zł

2010

Micros ABX ES 60

le
le
le
le
le
le
le
le

brutto

2014

aloka prosound alpha 10

pozycją fotelową /

71 833,29 zł

Laboratorium Diagnostyki
Endokrynologicznej
Sterlinga 1/3

2011

architect i1000

łóżko wielofunkcyjne z pozycją fotelową /
rehabilitacyjne /
le - 08

ZDL - Pieniny

2009

vitros 3600

SPRZĘT DZIERŻAWIONY USK IM. WAM - CSW – OD GMINY KLESZCZÓW

brutto

2011

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

© EIB SA

54 000,00 zł
342 880,00 zł

11 502,50 zł
11
24
24
24
24
24
24
24

502,50
610,00
610,00
610,00
610,00
610,00
610,00
610,00

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Laboratorium Diagnostyki
Endokrynologicznej
Sterlinga 1/4
Laboratorium Diagnostyki
Endokrynologicznej
Sterlinga 1/5
Laboratorium Diagnostyki
Endokrynologicznej
Sterlinga 1/6
Laboratorium Diagnostyki
Endokrynologicznej
Sterlinga 1/5
Laboratorium Diagnostyki
Endokrynologicznej
Sterlinga 1/5
ROMiO
Laboratorium Diagnostyki
Endokrynologicznej
Sterlinga 1/5

księgowa brutto
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa

brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto

klinika nefrologii
klinika nefrologii
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika

nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko
łóżko

intensywnej opieki medycznej
intensywnej opieki medycznej
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne
rehabilitacyjne

le - 13
le - 13
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1
lr - 01.1

ultrasonograf wraz z 4 głowicami usg px4-1;
usg ch6-2; usg vf10-5; usg ec9-4
antares

32
33
34

zestaw wideoendoskopii ( procesor wizyjny
oraz źródła światła, monitor medyczny, ssak
endoskopowy, wózek endoskopowy, pompa,
videokolonoskop,
videogastrosko
i
videoduodenoskop )
nóż chirurgiczny ultradźwiękowy
cusa exel
lampa rentgenowska
gs 3075

35

centrala monitorująca wraz z wyposażeniem

ics

37

łóżko intensywnej opieki medycznej

le - 12.0

36
38
39
40

łóżko intensywnej opieki medycznej
łóżko intensywnej opieki medycznej
łóżko intensywnej opieki medycznej
łóżko intensywnej opieki medycznej

le - 12.0
le - 12.0
le - 12.0
le - 12.0

2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007

24 610,00 zł
24 610,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
2 996,00 zł
496 480,00 zł

księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa

brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto

księgowa brutto

klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika
klinika

nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii
nefrologii

zakład radiologii

2009
2005
2003
2008
2006
2006
2006
2006
2006
© EIB SA

331 070,80 zł
159 998,05 zł
300 000,00 zł
39 988,02 zł
17 071,85 zł
17 071,85 zł
17 071,85 zł
17 071,85 zł
17 071,85 zł

księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto

pracownia endoskopowa
blok neurochirurgii
zakład radiologii
klinika
kardiologii
interwencyjnej
klinika
kardiologii
interwencyjnej
klinika
kardiologii
interwencyjnej
klinika
kardiologii
interwencyjnej
klinika
kardiologii
interwencyjnej
klinika
kardiologii
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41

łóżko intensywnej opieki medycznej

le - 12.0

43

łóżko intensywnej opieki medycznej

le - 13.0

42
44

łóżko intensywnej opieki medycznej
łóżko intensywnej opieki medycznej

cs 100

47

aparat do pomiaru rzutu serca

innocor

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

defibrylator

kardiomonitor + stolik
elektrokardiograf
aparat rtg z ramieniem c
aparat do badań urodynamicznych
MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH
MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH
MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH
MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH
MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH
MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH
MONITOR FUNKCJI ŻYCIOWYCH
STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA
RESPIRATOR
RESPIRATOR

WAM Żeromskiego:
1
Parownik
2
Parownik
3
4
5

Parownik
Parownik
Parownik

2006
2006

le - 13.0

pompa do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
aparat do pomiaru czasu krzepliwości krwi

2006

le - 13.0

45
46

2006

2005
2005

act hemochron

2005
2004

m series biphasic

2004

tor ut 4000 f

2004

ric 6
arcadis varic

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Łącznie :

BSM-6701K
BSM-6701K
BSM-6701K
BSM-6701K
BSM-6701K
BSM-6701K
BSM-6701K
CNS-9701K
NPB 840
NPB 840
nr seryjny 199163
nr seryjny 1199291
nr
seryjny
DO400138(chirurgia
szczękowa)
nr seryjny D1103179
nr seryjny D1103255
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17 071,85 zł
32 040,43 zł
32 040,43 zł
32 040,44 zł
137 510,00 zł
7 490,00 zł

154 936,00 zł
36 380,00 zł
33 651,00 zł
8 560,00 zł
318 901,14 zł
60 096,00 zł

319 896,00

3 401 432,41 zł
29 065,00 zł
29 065,00 zł
29 065,00 zł
29 065,00 zł
29 065,00 zł

księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa brutto
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa
księgowa

brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto
brutto

interwencyjnej
klinika
kardiologii
interwencyjnej
klinika
kardiologii
interwencyjnej
klinika
kardiologii
interwencyjnej
klinika
kardiologii
interwencyjnej
klinika
kardiologii
interwencyjnej
klinika
kardiologii
interwencyjnej
klinika
kardiologii
interwencyjnej
klinika
kardiologii
interwencyjnej
klinika
kardiologii
interwencyjnej
klinika
kardiologii
interwencyjnej
blok operacyjny ortopedii
klinika urologii
OAiIT Żeromskiego
OAiIT Żeromskiego
OAiIT Żeromskiego
OAiIT Żeromskiego
OAiIT Żeromskiego
OAiIT Żeromskiego
OAiIT Żeromskiego
OAiIT Żeromskiego
OAiIT Żeromskiego
OAiIT Żeromskiego

brutto
brutto

WAM Żeromskiego
WAM Żeromskiego

brutto
brutto
brutto

WAM Żeromskiego
WAM Żeromskiego
WAM Żeromskiego
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6

Parownik

nr
seryjny
D12070237(okulistyka)

1
2
3

Plac Hallera
Parownik
Parownik
Parownik

D1103310
D10220211
BGB500576

Dzierżawa butli gazów medycznych (nr postępowania PN/70/ZP/D2014)

Łącznie :

Łącznie :

29 065,00 zł

174 390,00 zł
29
29
29
87

065,00
065,00
065,00
195,00

zł
zł
zł
zł

brutto

WAM Żeromskiego

brutto
brutto
brutto

Plac Hallera
Plac Hallera
Plac Hallera
Szpital Kliniczny ul. Stefana
Żeromskiego 113, 92

1

Butla

900,00 zł

brutto

2

Zbiornik 6 ton z telemetrią

135 270,00 zł

brutto

4

Zbiornik 3000 kg z telemetrią

71 288,00 zł
119 848,00 zł

brutto

3

Zbiornik 1050 kg

47 660,00 zł

Łącznie :

© EIB SA

brutto

Szpital Kliniczny ul. Stefana
Żeromskiego 113, 92
Szpital pl. gen. Józefa
Hallera 1
Szpital Endokrynologiczny
ul. dr. Seweryna Sterlinga
1/3, 5

Strona 11 z 73

Uwaga:
Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup środków trwałych zostały podane według stanu w
księgach na dzień 05.04.2017 r. Wykonawca będzie udzielał ochrony ubezpieczeniowej dla wartości
środków trwałych według stanu na dzień 28.09.2017 r. Rozliczenie należnej składki
ubezpieczeniowej z tytułu zmiany wartości majątku w okresie wg. stanu w księgach na dzień
05.04.2017 r. do 27.09.2017 r. nastąpi na zasadach i w terminie pierwszego rozliczenia klauzuli
automatycznego pokrycia.

4.

Wypłata odszkodowania

1)

Sumy wskazane w SIWZ w wartości księgowej brutto zostaną przyjęte przez Wykonawcę do
ubezpieczenia jako sumy ubezpieczenia. Odmienne zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia,
szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych zastrzeżeń umownych zastosowane przez
Wykonawcę wskazujące odmienne zasady ustalenia sumy ubezpieczenia (w szczególności
uzależniające sposób ustalenia sumy ubezpieczenia od stopnia amortyzacji lub umorzenia,
bądź wieku mienia zgłaszanego do ubezpieczenia) nie znajdą zastosowania. Wypłata
odszkodowania nastąpi w pełnej wysokości poniesionych kosztów zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia, szczególnych warunkach ubezpieczenia
lub innych zastrzeżeniach umownych zastosowanych przez Wykonawcę dla wypłat do wartości
księgowej brutto. Nie znajdą zastosowania zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia,
szczególnych warunków ubezpieczenia lub inne zastrzeżenia umowne zastosowane przez
Wykonawcę ograniczające wypłatę odszkodowania (w szczególności uzależniające sposób
określenia wysokości odszkodowania od stopnia amortyzacji lub umorzenia ubezpieczonego
mienia, wieku itp.). Całkowita wartość odszkodowania nie może przekroczyć wartości
księgowej brutto przedmiotu ubezpieczenia na dzień wystąpienia szkody.

2)

3)

Sumy wskazane w SIWZ w wartości odtworzeniowej zostaną przyjęte przez Wykonawcę
do ubezpieczenia jako sumy ubezpieczenia. Odmienne zapisy ogólnych warunków
ubezpieczenia, szczególnych warunków ubezpieczenia lub innych zastrzeżeń umownych
zastosowane przez Wykonawcę wskazujące odmienne zasady ustalenia sumy ubezpieczenia (w
szczególności uzależniające sposób ustalenia sumy ubezpieczenia \od stopnia amortyzacji lub
umorzenia, bądź wieku mienia zgłaszanego do ubezpieczenia) nie znajdą zastosowania.
Wypłata odszkodowania nastąpi w pełnej wysokości poniesionych kosztów zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia, szczególnych warunkach ubezpieczenia
lub innych zastrzeżeniach umownych zastosowanych przez Wykonawcę dla wypłat do wartości
odtworzeniowej. Nie znajdą zastosowania zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia,
szczególnych warunków ubezpieczenia lub inne zastrzeżenia umowne zastosowane przez
Wykonawcę ograniczające wypłatę odszkodowania (w szczególności uzależniające sposób
określenia wysokości odszkodowania od stopnia amortyzacji lub umorzenia ubezpieczonego
mienia, wieku itp.). Całkowita wartość odszkodowania nie może przekroczyć wartości
odtworzeniowej przedmiotu ubezpieczenia na dzień wystąpienia szkody.
W przypadku mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej odszkodowanie ustala się:
a) przy
szkodach
częściowych:
w
wysokości
poniesionych,
rzeczywistych
i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody, powiększonych o koszty montażu
i demontażu, koszty transportu, udokumentowane koszty akcji ratowniczej i koszty
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie;
b) przy szkodach całkowitych w wysokości kosztów zakupu lub odbudowy
zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji,
materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych
lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych, powiększonych o udokumentowane
koszty akcji ratowniczej;
c) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, koszty montażu i demontażu, koszty
transportu, z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości.
d) znosi się zasadę proporcji.
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4)

Dla mienia ruchomego dzierżawionego/użyczonego :

5.

Franszyzy, udział własny:

Sumy wskazane w SIWZ w wartości księgowej brutto; wartości brutto lub w wartości netto (tj,
wartość
bez
podatku
VAT)
w
zależności
od
wartości
podanej
przez
wydzierżawiającego/użyczającego. Sumy te zostaną przyjęte przez Wykonawcę do ubezpieczenia
jako sumy ubezpieczenia. Odmienne zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, szczególnych
warunków ubezpieczenia lub innych zastrzeżeń umownych zastosowane przez Wykonawcę
wskazujące odmienne zasady ustalenia sumy ubezpieczenia (w szczególności uzależniające sposób
ustalenia sumy ubezpieczenia od stopnia amortyzacji lub umorzenia, bądź wieku mienia
zgłaszanego do ubezpieczenia) nie znajdą zastosowania. Wypłata odszkodowania nastąpi w pełnej
wysokości poniesionych kosztów zgodnie z zasadami przewidzianymi w ogólnych warunkach
ubezpieczenia, szczególnych warunkach ubezpieczenia lub innych zastrzeżeniach umownych
zastosowanych przez Wykonawcę dla wypłat do wartości księgowej brutto. Nie znajdą zastosowania
zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia, szczególnych warunków ubezpieczenia lub inne
zastrzeżenia umowne zastosowane przez Wykonawcę ograniczające wypłatę odszkodowania (w
szczególności uzależniające sposób określenia wysokości odszkodowania od stopnia amortyzacji lub
umorzenia ubezpieczonego mienia, wieku itp.). W zależności od treści umowy dzierżawy/użyczenia
lub innych ustaleń między stronami, odszkodowanie zostanie wypłacone podmiotowi
(Ubezpieczonemu), który ponosi koszty utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia.
Odszkodowania będą wypłacane wraz z podatkiem VAT jeżeli Ubezpieczony nie jest uprawniony do
jego odliczenia. Całkowita wartość odszkodowania nie może przekroczyć wartości przedmiotu
ubezpieczenia przyjętej jako suma ubezpieczenia.

6.

1)

Franszyza integralna wynosi 500,00 zł. Franszyza nie dotyczy ryzyka szyb od stłuczenia. Inne
franszyzy i udziały własne nie mają zastosowania.
Podlimity dla ryzyk kradzieży z włamaniem, rabunku.
System ubezpieczenia – pierwsze ryzyko:

Rodzaj mienia

Limit odpowiedzialności (w zł)

Środki obrotowe

50 000,00

Środki trwałe, urządzenia i wyposażenie

500 000,00

Gotówka od kradzieży z włamaniem i rabunku w
lokalu

250 000,00

Gotówka od rabunku w czasie transportu

70 000,00

Mienie pracownicze

5 000,00

25 000,00

Mienie osób trzecich

1 000,00

Mienie pacjentów
2)

Wypłata odszkodowania nastąpi w wartości odtworzeniowej.

7.

Klauzule dodatkowe:

Do umowy
dodatkowe:
1. Klauzula
2. Klauzula
3. Klauzula
4. Klauzula
5. Klauzula
6. Klauzula
7. Klauzula
8. Klauzula

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk będą mieć zastosowanie klauzule

EIB
EIB
EIB
EIB
EIB
EIB
EIB
EIB

01A /klauzula reprezentantów/
02 /klauzula przepięciowa/
03 /klauzula szkód mechanicznych/
04 /klauzula dewastacji/,
05 /klauzula katastrofy budowlanej/
06 /klauzula sposobu przechowywania mienia/
07A /klauzula ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych /
08A /klauzula transportu wewnątrzzakładowego/
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9. Klauzula EIB 08B /klauzula minicargo/
10. Klauzula EIB 09 /klauzula szkód wodociągowych/
11. Klauzula EIB 10A /klauzula stanów wyjątkowych/
11. Klauzula EIB 10B /klauzula kosztów wynikających z wystąpienia stanów wyjątkowych/
12. Klauzula EIB 21A /klauzula miejsca ubezpieczenia/
13. Klauzula EIB 22 /klauzula przedmiotu ubezpieczenia/
14. Klauzula EIB 23 /klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia/
15. Klauzula EIB 24 /klauzula wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych/
16. Klauzula EIB 25 /klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych/
17. Klauzula EIB 26A /klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych/
18. Klauzula EIB 27 /klauzula ubezpieczenia mienia poza budynkami/
19. Klauzula szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac
budowlano-montażowych/
20. Klauzula EIB 29 /klauzula odtworzenia dokumentacji/
21. Klauzula EIB 30 /klauzula mienia poza ewidencją/
22. Klauzula EIB 31 /klauzula ubezpieczenia budowli/
23. Klauzula ubezpieczenia obiektów i eksponatów
24. Klauzula EIB 33 /klauzula definicji pracownika/
25. Klauzula EIB 34 /klauzula utraconych dochodów z tytułu czynszu/
26. Klauzula EIB 35 /klauzula pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych/
25. Klauzula EIB 38A /klauzula eksploatacji mienia/
26. Klauzula EIB 39 B /klauzula automatycznego pokrycia, zmniejszenia wartości i deklaracji
mienia do ubezpieczenia/
27. Klauzula EIB 41A /klauzula zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia/
28. Klauzula EIB 42 /klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia/
29. Klauzula EIB 44 /klauzula prolongaty/
30. Klauzula EIB 45 /klauzula ratalna/
31. Klauzula EIB 48 /klauzula terminu wykonania zobowiązań/
32. Klauzula EIB 49 /klauzula rozliczenia składek/
33. Klauzula EIB 50 /klauzula warunków i taryf/
34. Klauzula EIB 52 /klauzula przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej/
35. Klauzula EIB 61A /klauzula zgłaszania szkód/
36. Klauzula EIB 62 /klauzula definicji szkody/
37. Klauzula EIB 63A /klauzula zasad ustalenia odszkodowania - elementy/
38. Klauzula EIB 63B /klauzula zasad ustalenia odszkodowania - technologie/
39. Klauzula EIB 63C /klauzula zasad ustalenia odszkodowania – elementy inne/
40. Klauzula EIB 64 /klauzula czasu technologicznego naprawy/
41. Klauzula EIB 65A /klauzula rozliczenia kosztów szkody/
42. Klauzula EIB 65B /klauzula rozliczenia kosztów szkody - robocizna własna/
43. Klauzula EIB 66 /klauzula kopii dokumentów/
44. Klauzula EIB 67 /klauzula pokrycia wzrostu kosztów działalności po szkodzie/
45. Klauzula EIB 69 /klauzula ustalenia wysokości szkody/
46. Klauzula EIB 71 /klauzula ustalenia okoliczności szkody/
47. Klauzula EIB 72 /klauzula braku potrąceń/
48. Klauzula EIB 74 /klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia/
49. Klauzula EIB 75 /klauzula kosztów dodatkowych/
50. Klauzula EIB 77 /klauzula rzeczoznawców/
51. Klauzula EIB 78 /klauzula potrąceń zużycia technicznego/
52. Klauzula EIB 92 /klauzula roszczeń regresowych/
53. Klauzula EIB 93 /klauzula wykładni umowy/
54. Klauzula EIB 94 /klauzula przeoczenia/
55. Klauzula automatycznego ubezpieczenia mienia najmowanego,
Treść klauzul znajduje się w pkt X załącznika nr 1 do SIWZ.
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CZĘŚĆ 02 ZAMÓWIENIA

III. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

CYWILNEJ

PODMIOTU

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność
leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego
z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
Warunki ubezpieczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011
r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).
2. Suma gwarancyjna:
Równowartość w złotych kwoty 100.000,00 euro na jedno zdarzenie i 500.000,00 euro na
wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.

3. Obowiązek informacyjny:
Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na
podstawie art. 822 § 4 kc (tzw. zasada actio directa) oraz o każdym zamiarze dokonania
wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, a po dokonanej wypłacie przekaże kopię decyzji o wypłacie
odszkodowania i/lub zadośćuczynienia.
IV. DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY
WYRZĄDZONE W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I POSIADANIEM
MIENIA
WARUNKI MINIMALNE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
1) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Zamawiającego (deliktową
i kontraktową) za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobie trzeciej w związku
z prowadzeniem przez Zamawiającego działalności oraz posiadanym mieniem. Ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych osobie trzeciej w następstwie
udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności
leczniczej.
2) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie
ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu nastąpiło przed upływem
ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy
uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub
uszkodzenie rzeczy.
3) Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wypadki, które wynikają z działań bądź
zaniechań mających miejsce na terytorium RP, niezależnie od tego gdzie doszło do
wypadku ubezpieczeniowego.
4) W odniesieniu do szkód na osobie ochroną objęty jest również obowiązek zapłaty
zadośćuczynienia.
5) Definicje szkody osobowej i rzeczowej:
a) szkoda na osobie – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
b) szkoda rzeczowa – szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć,
gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.
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2. Ryzyka dodatkowe objęte ubezpieczeniem/podlimity odpowiedzialności:

Szpital wymaga, aby umowa ubezpieczenia pokrywała także całość niżej wymienionych szkód:
1) powstałych w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych, w tym
również w wyniku zatruć pokarmowych;
2) powstałych w rzeczach oddanych przez pacjentów na przechowanie, w związku
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, limit odpowiedzialności 10 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym;
3) powstałych w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, naprawy,
czyszczenia lub innych czynności w ramach usług o podobnym charakterze
wykonywanych przez ubezpieczonego (np. przyjmowane celem sterylizacji);
4) powstałych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
ubezpieczonego (w tym materiały oraz wyroby medyczne za które rozliczenie z dostawcą
nastąpi w chwili zużycia);
5) będących następstwem wypadków przy pracy i wyrządzonych pracownikom
ubezpieczonego lub innym osobom zatrudnionym na umowy cywilno-prawne w związku
z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz oraz osobom, za które Szpital ponosi
odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony (w szczególności:
wolontariuszom, studentom i uczniom odbywającym praktyki zawodowe);
6) powstałe w związku z prowadzeniem na terenie Szpitala badań klinicznych,
7) powstałych w mieniu ruchomym (w tym w sprzęcie elektronicznym oraz komputerowym)
, z którego Szpital korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu
lub innej podobnej formy;
8) powstałych w nieruchomościach, z których Szpital korzysta na podstawie umowy najmu,
dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy;
9) wyrządzonych przez pojazdy niepodlegające rejestracji;
10) wyrządzonych osobom trzecim w związku z rozbudową, remontem lub modernizacją
budynków/lokali, limit odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
każdym rocznym okresie rozliczeniowym;
11) szkody wyrządzone osobom wynajmującym od Ubezpieczającego pomieszczenia;
12) spowodowanych przez podwykonawców Szpitala bez względu na łączący stosunek
prawny;
13) powstałych w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza,
wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem
i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń, limit odpowiedzialności 50 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym;

3. Suma gwarancyjna:
500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.

4. Franszyzy, udział własny:
Franszyza redukcyjna 500,00 zł w szkodach rzeczowych. Inne franszyzy i udziały własne nie
mają zastosowania.

5. Obowiązek informacyjny:
Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na
podstawie art. 822 § 4 kc (tzw. zasada actio directa) oraz o każdym zamiarze dokonania
© EIB SA

Strona 16 z 73

wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia; odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu
wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a
także każdym zamiarze wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia, a po dokonanej
wypłacie w szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub
zadośćuczynienia.

6. Klauzule dodatkowe:
Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w
związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mienia będą mieć zastosowanie klauzule
dodatkowe:
a) Klauzula EIB 01A /reprezentantów/,
b) Klauzula EIB 44 /klauzula prolongaty/
c) Klauzula EIB 45 /klauzula ratalna/
d) Klauzula EIB 48 /klauzula terminu wykonania zobowiązań/
e) Klauzula EIB 49 /klauzula rozliczenia składek/
f) Klauzula EIB 66 /klauzula kopii dokumentów/
g) Klauzula EIB 71 /klauzula ustalenia okoliczności szkody/
h) Klauzula EIB 93 /klauzula wykładni umowy/
Treść klauzul znajduje się w pkt X załącznika nr 1 do SIWZ.

V. DOBROWOLNE
LECZNICZEGO

UBEZPIECZENIE

ODPOWIEDZIALNOŚCI

CYWILNEJ

PODMIOTU

WARUNKI MINIMALNE, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
1) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Zamawiającego (deliktową
i kontraktową) za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych
w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej określonej
w SIWZ.
2) Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego
w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia się szkody)
oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.
3) Przy czym za wypadek ubezpieczeniowy uważa się świadczenie zdrowotne lub niezgodne
z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona
szkoda. Świadczenie zdrowotne to działania służące zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu
leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania.
4) Definicja szkody na osobie: szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie).
5) W odniesieniu do szkód na osobie ochroną objęty jest również obowiązek zapłaty
zadośćuczynienia.
Jeżeli działalność Szpitala ulegnie zmianie w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej (np.
powstaną nowe oddziały, poradnie, itp.) Ubezpieczyciel automatycznie obejmie ochroną tę
nową działalność pod warunkiem zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego w terminie 60
dni od zajścia zmiany.
Powyższy zapis nie wyłącza stosowania art. 816 k.c.
2.

Ryzyka dodatkowe objęte ubezpieczeniem/podlimity odpowiedzialności:
Szpital wymaga, aby umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pokrywała także całość
niżej wymienionych szkód:
1) powstałych w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych, w tym
również w wyniku zatruć pokarmowych;
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2) powstałych w związku z prowadzeniem na terenie Szpitala eksperymentów medycznych
lub badań klinicznych, limit odpowiedzialności 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym;
3) powstałych
wskutek
oddziaływania
energii
jądrowej,
promieni
laserowych,
promieniowania jonizującego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego lub
skażenia radioaktywnego, limit odpowiedzialności 500.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym;
4) związanych z prowadzeniem banku krwi, limit odpowiedzialności 50.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym;

5) wyrządzonych przez podwykonawców Szpitala bez względu na łączący ich ze Szpitalem
stosunek prawny,
6) wyrządzonych osobom bliskim pracowników Ubezpieczonego lub innych
zatrudnionych na umowy cywilno - prawne, gdy stają się oni pacjentami Szpitala,

osób

7) wyrządzonych przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie
mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).
3.
4.
5.

6.

Suma gwarancyjna:

3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie rozliczeniowym.
Franszyzy, udział własny:
Franszyzy i udziały własne nie mają zastosowania.

Obowiązek informacyjny:
Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na
podstawie art. 822 § 4 kc (tzw. zasada actio directa) oraz o każdym zamiarze dokonania
wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu
wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a
także każdym zamiarze wypłaty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia, a po dokonanej
wypłacie w szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub
zadośćuczynienia.

Klauzule dodatkowe:
Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego będą mieć
zastosowanie klauzule dodatkowe:
a) Klauzula EIB 44 /klauzula prolongaty/
b) Klauzula EIB 45 /klauzula ratalna/
c) Klauzula EIB 48 /klauzula terminu wykonania zobowiązań/
d) Klauzula EIB 49 /klauzula rozliczenia składek/
e) Klauzula EIB 66 /klauzula kopii dokumentów/
f) Klauzula EIB 71 /klauzula ustalenia okoliczności szkody/
g) Klauzula EIB 93 /klauzula wykładni umowy/
Treść klauzul znajduje się w pkt X załącznika nr 1 do SIWZ.

WARUNKI FAKULTATYWNE DO DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ PODMIOTU LECZNICZEGO
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Pouczenie:
Jeżeli przedstawione poniżej warunki fakultatywne modyfikują warunki minimalne, to w przypadku
ich akceptacji jako wiążące do oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane
warunki fakultatywne Każdorazowo Wykonawca powinien jednoznacznie ustosunkować się do
poniższych warunków fakultatywnych (akceptacja, brak akceptacji)
Klauzula EIB 01a /reprezentantów/,

CZĘŚĆ 03 ZAMÓWIENIA

VI. WARUNKI WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKCYJNYCH

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
1. Polisy będą wystawiane na każdy okres rozliczeniowy i będą uwzględniały aktualne sumy
ubezpieczenia oraz wysokość składki za dany okres rozliczeniowy.

2.

3.
4.
5.
6.

Dla pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się po dacie rozpoczęcia okresu
rozliczeniowego polisy będą wystawiane przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
Polisy będą dostarczane (przekazywane) do Ubezpieczającego na co najmniej 7 dni przed
datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

Pojazd zakupiony (nabyty) w trakcie obowiązywania umowy zostanie objęty ochroną
ubezpieczeniową na warunkach i zgodnie z zapisami SIWZ w zakresie OC, AC i NNW od
momentu zgłoszenia. Zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia nastąpi najpóźniej w dniu
rejestracji z podaniem podstawowych danych [tj. marka, typ, model, numer nadwozia VIN,
dla AC również suma ubezpieczenia],natomiast dostarczenie dokumentów [faktura zakupu,
świadectwo homologacji, dowód rejestracyjny] nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od
dnia zgłoszenia do ubezpieczenia.
W trakcie trwania umowy, Ubezpieczający może zgłosić do ubezpieczenia OC, AC, NNW
posiadany pojazd, który wcześniej nie był zgłoszony do tych ubezpieczeń.
Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność stawek i składek w trakcie trwania umowy.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany przyjąć do ubezpieczenia nowo zakupione (nabyte) przez
Zamawiającego w okresie 28 września 2017 r. do 27 września 2020 r. pojazdy zgłoszone
przez Szpital do ubezpieczenia.

Strony zastrzegają możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia pojazdów zgłaszanych do
ubezpieczenia w trakcie trwania 2 pierwszych okresów rozliczeniowych na koniec okresu
rozliczeniowego, w którym pojazdy zostały zgłoszone do ubezpieczenia. W związku
z zasadą określoną powyżej składka za ubezpieczenia AC, NNW, ASS dla pojazdów (w tym
nowo nabytych) zostanie naliczana pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
W ubezpieczeniu OC wyrównanie okresów ubezpieczenia będzie realizowane przez:
1) zawarcie polisy ubezpieczenia na okres 12 miesięcy, z rozłożeniem składki na raty (2, 3
lub 4 w zależności od liczby kwartałów pozostałych do końca okresu rozliczeniowego) –
bez pobierania zwyżki z tytułu rozłożenia płatności na raty;

2) wszystkie raty składki poza ostatnią są należne za okres od dnia zawarcia polisy
ubezpieczenia dla danego pojazdu do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego
generalnej umowy ubezpieczenia;
3) ostatnia rata składki jest należna za okres od pierwszego dnia kolejnego okresu
rozliczeniowego generalnej umowy ubezpieczenia do ostatniego dnia ubezpieczenia
polisy dla danego pojazdu. Wysokość ostatniej raty składki stanowi różnicę pomiędzy
wysokością składki rocznej a wysokością rat obliczonych zgodnie z zapisami w pkt. 2).
4) Strony uznają, że wszystkie indywidualne polisy ubezpieczenia OC zawarte w ramach
generalnej umowy ubezpieczenia zostały rozwiązane ze skutkiem na ostatni dzień
obowiązywania okresu rozliczeniowego, w którym została wystawiona pierwsza polisa
danego pojazdu, pod warunkiem wystawienia kolejnej plisy i w sytuacji gdy pojazd nie
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został zbyty przed końcem okresu rozliczeniowego.

VII.
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY
POJAZDÓW MECHANICZNYCH
1.
2.

3.

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY
Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie wyszczególnione w Załączniku nr 5 do SIWZ pojazdy
należące lub użytkowane przez Zamawiającego.

Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie OC zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dn. 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z późniejszymi zmianami.

Suma gwarancyjna:
Wysokość sumy gwarancyjnej zgodnie z Ustawą z dn. 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych z późniejszymi zmianami, w tym z uwzględnieniem zmian tej sumy w okresie
obowiązywania umowy generalnej wynikającymi ze zmian w przepisach.

VIII. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH
1.
2.

WYPADKÓW

POWSTAŁYCH

Przedmiot ubezpieczenia.
Ubezpieczenie NNW kierujących pojazdem i pasażerów obejmujące wszystkie miejsca
w pojazdach wskazanych w wykazie pojazdów – Załączniku nr 5 do SIWZ.

Zakres ubezpieczenia.
Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (śmierć na skutek wypadku,
uszkodzenia ciała i rozstrój zdrowia) związane z ruchem tych pojazdów, a w szczególności:
1) podczas jazdy pojazdu,
2) podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
3) podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie
jazdy,
4) podczas naprawy pojazdu na trasie przejazdu,
5) wykonywaniu innych czynności związanych z bezpośrednią obsługą pojazdu, dokonywanych
w bezpośredniej bliskości pojazdu,
6) bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu.

3.
Suma ubezpieczenia:
10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na każde miejsce w pojeździe bez względu na liczbę miejsc
w pojeździe.

4.
Składka ubezpieczeniowa
Należy podać wysokość rocznej składki (składka-ryczałt) ubezpieczeniowej za poszczególny pojazd,
która będzie miała zastosowanie w 12 i 36 miesięcznym okresie ubezpieczenia, niezależnie od ilości
miejsc w pojeździe.
5.

Klauzule dodatkowe
Do umowy ubezpieczenia będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe obligatoryjne:

1. Klauzula EIB 45 /Klauzula ratalna/,

2. Klauzula EIB 48 /klauzula terminu wykonania zobowiązań/,
3. Klauzula EIB 49 /klauzula rozliczenia składek/,
4. Klauzula EIB 50 /klauzula warunków i taryf/,

5. Klauzula EIB 61A /klauzula zgłaszania szkód/,

6. Klauzula EIB 66 /Klauzula kopii dokumentów/,

7. Klauzula EIB 71 /Klauzula ustalenia okoliczności szkody/,
8. Klauzula EIB 93 /Klauzula wykładni umowy/,
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9. Klauzula EIB 94 /Klauzula przeoczenia/.
Treść klauzul znajduje się w pkt X załącznika nr 1 do SIWZ.
IX. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO

WARUNKI, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OFERTY

1. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu
Ubezpieczonego wraz ze specjalistyczną zabudową oraz wyposażeniem.
Przedmiotem ubezpieczenia AC są pojazdy wymienione w Załączniku nr 5 do SIWZ.
Ochrona w przedmiotowym ubezpieczeniu nie obejmuje zamontowanego medycznego sprzętu
elektronicznego znajdującego się na wyposażeniu karetek. Wyposażenie to jest ubezpieczane
w ramach innej umowy ubezpieczenia.
2. Suma ubezpieczenia:
1) Określona w Załączniku nr 5 do SIWZ.
2) Suma ubezpieczenia została ustalona przez Zamawiającego na podstawie wartości
rynkowej pojazdu.
3) Wykonawca uznaje sumę ubezpieczenia podaną przez Ubezpieczającego za odpowiadającą
wartości rynkowej ubezpieczonego pojazdu i nie będzie podnosił z tego tytułu konsekwencji
w postaci niedoubezpieczenia, nadubezpieczenia itp.
4) Całkowicie zniesiona zasada amortyzacji części za wyjątkiem szkód w ogumieniu.
5) Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia.

3. Zakres ubezpieczenia (wariant pełny) obejmujący:
Wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego elementów
i wyposażenia powstałe w związku z ruchem i postojem na skutek:
1)
nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem,
z osobami, zwierzętami lub przedmiotem pochodzącym z zewnątrz i wewnątrz pojazdu,
najechania na przeszkody i nierówności dróg, przewrócenie się pojazdu w związku
z ruchem;
2)
uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie i zwierzęta
(np. dewastacja);
3)
powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, zalania w tym wskutek wjechania
w rozlewisko wody, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania się ziemi oraz
działania innych sił natury,
4)
nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz
i z wewnątrz pojazdu,
5)
uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą
udzielenia pomocy medycznej lub transportu sanitarnego,
6)
uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zaboru w celu krótkotrwałego użycia,
7)
warunki AC nie ograniczają odszkodowania z powodu użytkowania pojazdu w trudnych
warunkach atmosferycznych np. z powodu wjechania w rozlewisko wody,
8)
napraw, diagnostyki i przeglądów, z zachowaniem prawa regresu do sprawcy szkody,
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również:
9)
zdarzenia polegające na uszkodzeniu szyb w pojazdach bez względu na przyczyny ich
powstania,
10) uszkodzenia
sygnalizacji
świetlno-alarmowej
ubezpieczonych
pojazdów
oraz
w oznakowaniu tych pojazdów (w tym oklejenia), które to informują uczestników ruchu
drogowego o ich uprzywilejowanym charakterze i przeznaczeniu.
4.
5.

Zakres terytorialny: obszar RP + EUROPA.

Postanowienia dodatkowe jakie będą miały zastosowanie do ubezpieczenia AC:
a)

b)
c)

Naruszenie przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności przekroczenie
dozwolonej prędkości przez kierowcę ubezpieczonego pojazdu nie będzie miało wpływu
na redukcję lub odmowę wypłaty odszkodowania.
Nie będą miały zastosowania postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
ograniczające wypłaty odszkodowania dotyczące wieku kierującego pojazdem.
Ubezpieczyciel uznaje istniejące w pojazdach zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za
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d)
e)
f)

wystarczające do zawarcia ubezpieczenia i wypłaty odszkodowania, a ubezpieczający
nie ma obowiązku podawania informacji o istniejących zabezpieczeniach.
Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność za szkody
spowodowane przez kierującego pojazdem nie posiadającym ważnych badań
technicznych o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zaistnienie szkody.
Likwidacja szkód będzie następowała w wariancie serwisowym z możliwością zamiany
na kosztorysowy w przypadku wyboru Ubezpieczającego lub braku możliwości
likwidacji w wariancie serwisowym.
Nie stosuje się pomniejszenia sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie
(zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia).

6.
Franszyzy i udziały własne.
Franszyza integralna wynosi 500,00 zł. Inne franszyzy i udziały własne nie mają zastosowania.
7.

Klauzule dodatkowe.

Do umowy ubezpieczenia autocasco będą mieć zastosowanie klauzule dodatkowe:
a) Klauzula EIB 45 /klauzula ratalna/
b) Klauzula EIB 48 /klauzula terminu wykonania zobowiązań/
c) Klauzula EIB 49 /klauzula rozliczenia składek/
d) Klauzula EIB 50 /warunków i taryf/,
e) Klauzula EIB 61A /zgłaszania szkód/.
f) Klauzula EIB 66 /klauzula kopii dokumentów/
g) Klauzula EIB 71 /klauzula ustalenia okoliczności szkody/
h) Klauzula EIB 93 /klauzula wykładni umowy/
i) Klauzula EIB 94 /klauzula przeoczenia/
Treść klauzul znajduje się w pkt X załącznika nr 1 do SIWZ.

WARUNKI FAKULTATYWNE DO UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

Pouczenie:
Jeżeli przedstawione poniżej warunki fakultatywne modyfikują warunki minimalne, to w przypadku
ich akceptacji jako wiążące do oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane
warunki fakultatywne Każdorazowo Wykonawca powinien jednoznacznie ustosunkować się do
poniższych warunków fakultatywnych (akceptacja, brak akceptacji)
Klauzula pojazdu zastępczego do ubezpieczenia autocasco – fakultatywna
X.

KLAUZULE DODATKOWE

KLAUZULA EIB 01 A
/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/

Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego.
Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za
Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie:
− kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej lub organ zarządzający
niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, tylko w zakresie czynności innych niż
związane z osobistym udzielaniem świadczenia zdrowotnego,
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się
odpowiednio do Ubezpieczonego.

Strony uzgodniły, że:

KLAUZULA EIB 02
/KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/
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Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio
wskutek wyładowania atmosferycznego lub spowodowane działaniem prądu elektrycznego: w tym
m. in. szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, przetężeń, zaniku napięcia, zwarć, spięć,
spowodowane
indukcją
prądu
elektrycznego
lub
wzbudzania
się
niszczących
sił
elektromagnetycznych, itp.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe we wszelkiego rodzaju urządzeniach
i instalacjach elektrycznych lub elektronicznych w tym także w sieciach energetycznych
(elektroenergetycznych) lub elektronicznych.
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody
w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego
zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczników, wyłączników.
Limit odpowiedzialności wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań
atmosferycznych wynosi 5 000 000 zł.
KLAUZULA EIB 03
/KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH/

Strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz sprzęt
elektroniczny od szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, wadami
produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego
błędu uprawnionych do obsługi osób oraz uszkodzenia (zniszczenia) przez Zamawiającego,
pracowników Zamawiającego, podwykonawców Zamawiającego, osoby trzecie itp.
Za szkody spowodowane wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów
w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych niewykrytych
podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
Za szkody spowodowane przyczynami eksploatacyjnymi uważa się niezawinione przez obsługę
szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez
zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz
wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a)
w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią,
związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego,
brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
b)
w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne
funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, chyba że powstały one
wskutek zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszej klauzuli;
c)
w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
d)
będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
e)
w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat
naprawczy,
f)
spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,
g)
o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia,
obtłuczenia,
h)
wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
i)
w postaci utraty zysku
Limit odpowiedzialności wynosi 5 000 000 zł.
Franszyza redukcyjna - zniesiona
Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU
nie są limitowane.
KLAUZULA EIB 04
/KLAUZULA DEWASTACJI/

Strony uzgodniły, że:
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo ryzyko dewastacji. Przez dewastację rozumie się
zniszczenie bądź uszkodzenie mienia, dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę.
Za dewastację nie uważa się zdarzeń, które pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową na mocy
innych postanowień umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem objęte są wszystkie stanowiące przedmiot ubezpieczenia składniki mienia
niezależnie od rodzaju i klasyfikacji wyłączeniem wartości pieniężnych.
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2. Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia
np. pomalowaniu, oskrobaniu, graffiti, itp. Limit odpowiedzialności dla postanowień niniejszego
punktu wynosi 10 000,00 zł.
KLAUZULA EIB 05
/KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ/

Strony uzgodniły, że:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również ryzyko samoistnej katastrofy budowlanej, za
którą uważa się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a
także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek
szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane).
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym (również w
ramach ubezpieczenia utraty zysku, o ile występuje) wynosi 10 000 000 zł.
Limitu nie stosuje się dla katastrofy budowlanej, do której doszło wskutek innych ryzyk objętych
umową ubezpieczenia. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest do wysokości
sum ubezpieczenia.
KLAUZULA EIB 06
/KLAUZULA SPOSOBU PRZECHOWYWANIA MIENIA/
Strony uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża,
w tym także w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu, jeśli mienie to
składowane było bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niższej niż wymagana w treści
ogólnych warunków ubezpieczenia.
KLAUZULA EIB 07 A
/KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH /
Strony uzgodniły, że:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku, w związku lub
podczas prowadzenia prac inwestycyjnych i modernizacyjnych związanych m.in. z budową bądź
montażem oraz przebudową, remontem lub wznoszeniem, w nowym mieniu objętym zakresem
i przedmiotem tych prac (inwestycji), a nieistniejącym uprzednio w miejscu ubezpieczenia w chwili
rozpoczęcia tych prac.
Przez drobne prace budowlano-montażowe rozumie się prace, w których wartość z uwzględnieniem
materiałów i robocizny nie przekracza ustalonej kwoty, która stanowi jednocześnie limit
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w odniesieniu do poszczególnych prac.
Odszkodowanie wypłacone jest wg kosztów przywrócenia stanu, w jakim znajdowało się mienie
bezpośrednio przed szkodą, a sposób wypłaty odszkodowania zostanie ustalony z Ubezpieczającym.
Niniejsze rozszerzenie zakresu dotyczy prac wykonywanych przez Ubezpieczającego jak i podmioty
zewnętrzne (Ubezpieczeni w ramach niniejszego rozszerzenia).
W stosunku do ubezpieczonych w ramach niniejszego rozszerzenia zniesiony zostaje regres
ubezpieczeniowy.
Wartość prac/limit odpowiedzialności: 7 000 000 zł
KLAUZULA EIB 08 A
/KLAUZULA TRANSPORTU WEWNĄTRZZAKŁADOWEGO/
Strony uzgodniły, że:
Na mocy niniejszej klauzuli zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także szkody w
ubezpieczonym mieniu powstałe w trakcie jego przenoszenia, przewożenia lub transportu
wewnątrzzakładowego
w obrębie danej lokalizacji. Niniejsze rozszerzenie dotyczy również transportu pomiędzy
lokalizacjami, jednakże znajdującymi się w odległości nie większej niż 50 km od siebie.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody spowodowane wypadkiem środka transportu, za
pomocą którego mienie było przewożone.
KLAUZULA EIB 08 B
/KLAUZULA MiniCARGO/
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Strony uzgodniły, że:
1. Na mocy niniejszej klauzuli zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony na wszelkie
mienie przewożone/transportowane na ryzyko Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wszelkimi
środkami transportu lądowego, od szkód powstałych podczas jego przewożenia/transportu.
2.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka szkód:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
3.
4.

7)

ryzyka objęte ochroną w zakresie umowy ubezpieczenia, w tym na podstawie klauzul
dodatkowych;
wypadek pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport;

kradzież mienia będącą następstwem wypadku pojazdu, za pomocą którego dokonywany
był transport;
kradzież pojazdu wraz z przewożonym przez ten pojazd mieniem;

kradzież mienia z pojazdu, za pomocą którego dokonywany był transport, o ile pojazd ten
znajdował się pod bezpośrednim dozorem fizycznym osoby lub osób biorących udział
w transporcie. Za bezpośredni dozór fizyczny uważa się zachowanie przynajmniej
kontaktu wzrokowego z tym pojazdem przez co najmniej jedna osobę dokonującą
transportu;
rabunek;

uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie załadunku i rozładunku.

Odszkodowanie za szkody będące następstwem zdarzeń, o których mowa w ust. 1 ograniczone
jest do limitu w wysokości 1 000 000 zł, bez względu na faktyczną wartość przewożonego
mienia.
Niniejsza klauzula nie dotyczy transportu wartości pieniężnych.

KLAUZULA EIB 09
/KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH/

Strony uzgodniły, że:
1. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko szkód wodociągowych.
2.

Szkody wodociągowe polegające na zalaniu przez wydostawanie się wody i innych cieczy,
gazów lub pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych obejmują w
szczególności szkody powstałe wskutek:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

3.

niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub
pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
lub innych urządzeń technologicznych,
cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
samoczynnego uruchomienia
przyczyn niż pożar,

się

instalacji

tryskaczowych/zraszaczowych

pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów,
zalania
przez
Zamawiającego,
Zamawiającego, osoby trzecie itp.),

pracowników

Zamawiającego,

z

innych

podwykonawców

zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a
także elementów tych lub podobnych przedmiotów.

Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje dodatkowo szkody w samych przewodach i
urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych
urządzeniach technologicznych (w tym również znajdujących się na zewnątrz budynków), w
tym spowodowanych przez zamarznięcia lub pęknięcia.
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4.

Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi
1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych
kosztów poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii oraz przywrócenia mienia do stanu
poprzedniego.
Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi
500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
KLAUZULA EIB 10 A
/KLAUZULA STANÓW WYJĄTKOWYCH/

Strony uzgodniły, że:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w mieniu, gdy zdarzenia te są następstwem
aktów terroryzmu, strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych.
Przez akt 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.
Przez strajk rozumie się planowo przeprowadzone i nastawione na konkretny cel wspólne
przerwanie pracy przez grupę pracowników stanowiącą co najmniej 10% ogółu zatrudnionych w
danym miejscu ubezpieczenia lub co najmniej przez 20 osób, któremu towarzyszą akty agresji
wobec ludzi i (lub) mienia.
Przez zamieszki rozumie się zakłócanie porządku publicznego, przez grupę co najmniej 10 osób,
któremu towarzyszyły akty agresji wobec ludzi i/lub mienia.
Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody będące bezpośrednim następstwem:
działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego,
powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia
przez rząd lub inne władze kraju, wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem,
zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej.
Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia wynosi 300 000 zł.
KLAUZULA EIB 10 B
KLAUZULA KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYSTĄPIENIA STANÓW WYJĄTKOWYCH
Strony uzgodniły, że:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego na
skutek aktów terroryzmu, strajków, zamieszek lub sabotażu, lokautu lub zwolnień grupowych
niezależnie czy w następstwie ich wystąpienia zaistniała szkoda w mieniu.
Przez akt 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.
Przez strajk rozumie się planowo przeprowadzone i nastawione na konkretny cel wspólne
przerwanie pracy przez grupę pracowników stanowiącą co najmniej 10% ogółu zatrudnionych w
danym miejscu ubezpieczenia lub co najmniej przez 20 osób, któremu towarzyszą akty agresji
wobec ludzi i (lub) mienia.
Przez zamieszki rozumie się zakłócanie porządku publicznego, przez grupę co najmniej 10 osób,
któremu towarzyszyły akty agresji wobec ludzi i/lub mienia.
Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody będące bezpośrednim następstwem:
działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego,
powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia
przez rząd lub inne władze kraju, wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem,
zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w punkcie powyżej.
Łączny limit odpowiedzialności na jedno i na wszystkie zdarzenia wynosi 300 000 zł.
KLAUZULA EIB 21 A
/KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/

Strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na
wszystkie dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie.

Strony uzgodniły, że:

KLAUZULA EIB 22
/KLAUZULA PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/
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Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące
Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.

własność

KLAUZULA EIB 23
/KLAUZULA WARTOŚCI PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/
Strony uzgodniły, że:
Środki trwałe są ubezpieczone i objęte ochroną ubezpieczeniową według wartości zadeklarowanej
do ubezpieczenia i na zasadach (w tym dotyczących ustalenia niedoubezpieczenia,
nadubezpieczenia wysokości szkody i wypłaty odszkodowania) obowiązujących dla danego rodzaju
wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia, bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub
szczególnych warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczących wieku, stopnia umorzenia
(amortyzacji) i zużycia technicznego lub sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia.
KLAUZULA EIB 24
/KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, że akceptuje przepisy wewnętrzne Ubezpieczonego w zakresie budowy
i eksploatacji urządzeń technicznych i uznaje je za wystarczające, w odniesieniu do warunków
umowy ubezpieczenia zobowiązujących Ubezpieczonego do przestrzegania takich przepisów o ile
przepisy te są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.
W razie wykazania, iż Ubezpieczony stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, Ubezpieczyciel
nie będzie z tego tytułu podnosił zarzutów (wynikających z warunków ubezpieczenia lub innych
przepisów, w tym instrukcji obsługi danego urządzenia) zmierzających do obniżenia należnego
odszkodowania bądź uchylenia się od odpowiedzialności.
W przypadku wejścia w życie nowych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych
zmieniających dotychczasowe lub nakładających na Ubezpieczonego nowe obowiązki w zakresie
budowy i eksploatacji urządzeń technicznych, wprowadza się 6-miesięczny okres dostosowawczy
od dnia wejścia w życie tych przepisów, podczas którego ubezpieczyciel nie będzie podnosił
zarzutów
i wyciągał negatywnych konsekwencji wynikających z ewentualnego niezastosowania się do
zmienionych/nowych przepisów. Niniejszy zapis ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy nowe
powszechnie obowiązujące regulacje prawne wprowadzają okres dostosowawczy krótszy niż
6-miesięczny.
Równocześnie, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują obowiązek stosowania się do
zaleceń, instrukcji i wymogów producenta, organów władzy i innych podobnych podmiotów ulegną
doprecyzowaniu w ten sposób, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie stosowania się do wymagań
wyżej wymienionych podmiotów.
KLAUZULA EIB 25
/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i system zabezpieczeń
u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty
odszkodowania.

KLAUZULA EIB 26 A
/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i system zabezpieczeń u
Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty
odszkodowania.
KLAUZULA EIB 27
/KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI/
Strony uzgodniły, że:
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich
konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do
przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków.
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2.

Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w pkt. 1 rozszerza się
o ryzyko kradzieży, w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania. Limit odpowiedzialności
wynosi 100 000 zł.

KLAUZULA
SZKÓD
W
UBEZPIECZONYM
MIENIU
POWSTAŁYCH
W
ZWIĄZKU
Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
Strony uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili
rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe
w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź
montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz
związanymi z tym próbami i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te
prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie
otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne
jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych.
Ochroną ubezpieczeniową w rozumieniu niniejszej klauzuli objęte jest mienie będące własnością
ubezpieczonego oraz mienie będące w jego posiadaniu na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu
prawnego.
KLAUZULA EIB 29
/KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI/

Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem,
osuszeniem, odgrzybieniem itp. dokumentacji produkcyjnej, medycznej, finansowej bądź
archiwalnej (w tym także koszty odtworzenia nośników na których dokumentacja była zawarta),
która została zniszczona, uszkodzona bądź utracona na skutek zdarzenia objętego zakresem
ubezpieczenia
Dodatkowy limit odpowiedzialności wynosi 500 000 zł.
KLAUZULA EIB 30
/KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA EWIDENCJĄ/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w mieniu znajdującym się poza ewidencją księgową
Ubezpieczonego. Odpowiedzialność ubezpieczyciela istnieje niezależnie od wartości jednostkowej
poszczególnych składników mienia.
KLAUZULA EIB 31
/KLAUZULA UBEZPIECZENIA BUDOWLI/

Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju
budowlach, w szczególności w ogrodzeniach i bramach, chodnikach, placach i drogach, altankach
śmietnikowych, kładkach, mostach, placach zabaw, boiskach, parkingach, obiektach małej
architektury, itp. o ile budowle zostały zgłoszone do ubezpieczenia, bez jakiegokolwiek
ograniczania ochrony ubezpieczeniowej.
KLAUZULA UBEZPIECZENIA OBIEKTÓW I EKSPONATÓW

Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym lub
unikatowym lub przedmioty o wartości kolekcjonerskiej (w tym obiekty zabytkowe, eksponaty
muzealne, dzieła sztuki) .
W przypadku szkody w tego rodzaju mieniu w kwocie przyznanego odszkodowania Ubezpieczyciel
uwzględni:
a. koszty naprawy, restauracji, reprodukcji, odbudowy lub odkupienia;
b. zmniejszenie wartości utrzymujące się po naprawie lub restauracji;
c. artystyczną, muzealną, kolekcjonerską lub zabytkową wartość dzieła z dnia powstania szkody,
także gdy wartość ta wzrosła od momentu ustalenia sumy ubezpieczenia;
d. koszty wynikające z wytycznych właściwego konserwatora zabytków, dotyczących
w szczególności sposobu i technologii odtworzenia mienia.
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Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela ponad sumę ubezpieczenia w stosunku do
poszczególnego składnika mienia będzie 40 % jego wartości zgłoszonej do ubezpieczenia.
KLAUZULA EIB 33
/KLAUZULA DEFINICJI PRACOWNIKA/

Strony uzgodniły, że:
Za pracownika uznaje się osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania. Za pracownika uznaje się również osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie
innej umowy lub na innej podstawie, tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło, na podstawie kontraktu
menedżerskiego, praktykanta, stażystę, wolontariusza lub inną osobę wykonującą prace zlecone w
ramach działalności gospodarczej (samozatrudnieni) – w takim zakresie w jakim czynności
wykonywane przez tą osobę pozostają w związku z ubezpieczoną działalnością.
KLAUZULA EIB 34
/KLAUZULA UTRACONYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU CZYNSZU/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel pokrywa utracony przez ubezpieczonego dochód z tytułu wynajmowania
pomieszczeń w obiekcie objętym ubezpieczeniem na mocy niniejszej umowy, które uległy
uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie jest możliwe korzystanie z nich wskutek zdarzeń wymienionych w
umowie ubezpieczenia.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do kwoty ustalonej w umowie ubezpieczenia
i obejmuje utracony czynsz jedynie z powierzchni wynajmowanej w dniu zdarzenia powodującego
szkodę. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się z chwilą przywrócenia wynajmowanej
powierzchni lub budynku do stanu sprzed wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę, nie później
jednak niż z końcem maksymalnego okresu odszkodowawczego wynoszącego 6 miesięcy.
Dodatkowy limit odpowiedzialności wynosi 50 000 zł.
KLAUZULA EIB 35
/KLAUZULA POKRYCIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/
Strony uzgodniły, że:
Zakresem ubezpieczenia objęte będą szkody polegające na:
zniszczeniu elementów ogrodzenia w miejscu ubezpieczenia;
-

zniszczeniu elementów wyposażenia lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie;

uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających oraz elementów zabezpieczających, w tym m.in.:
ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, framug, futryn oraz systemów alarmu
i monitoringu;
poniesieniu kosztów przeprogramowania zamków i systemów zabezpieczeń,

jeżeli szkody te powstały w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia lub
usiłowaniem dokonania tych zdarzeń.
Szkody te będą pokrywane w granicach sum ubezpieczenia, a w przypadku ich przekroczenia
zastosowanie znajdzie dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 15% sumy ubezpieczenia.
KLAUZULA EIB 38 A
/KLAUZULA EKSPLOATACJI MIENIA/

Strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu, które:
1. nie zostało jeszcze przygotowane do eksploatacji, tj. nie zostało rozpakowane, podłączone,
zamontowane.

2. zostało wyłączone z eksploatacji (użytkowania) przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie
z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji mienia poprzez brak
jakiejkolwiek aktywności z nim związanej (w tym, np. brak bieżącej konserwacji, remontów,
zmianę przeznaczenia, itp.), w związku z przeznaczeniem obiektu do likwidacji.
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KLAUZULA EIB 39 B
/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA,
ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI I DEKLARACJI MIENIA DO UBEZPIECZENIA/
Strony uzgodniły, że:
1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte lub
przekazane mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji,
przeszacowań potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych
i prawnych prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia, a także przekazane
na skutek realizacji wieloletnich umów dzierżawy, leasingu lub innego podobnego stosunku
prawnego.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub
inwestycji, z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na
Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która
z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.
3. Dokument/dokumenty ubezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy zostaną wystawione
w oparciu o sumy ubezpieczenia zadeklarowane przez Ubezpieczającego w materiałach
konkursowych/SIWZ, jednakże z ochroną ubezpieczeniową udzielaną według stanu mienia
na dzień faktycznego rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
4. Dokument/dokumenty ubezpieczenia na kolejne okresy rozliczeniowe zostaną wystawione
w oparciu o zaktualizowane sumy ubezpieczenia zadeklarowane przez Ubezpieczającego w
terminie niezbędnym dla przygotowania tych dokumentów, jednakże z ochroną
ubezpieczeniową udzielaną według stanu mienia na dzień faktycznego rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej w ramach kolejnych okresów rozliczeniowych.
5. Na podstawie różnicy wartości o których mowa w ust. 3 i 4 ubezpieczyciel dokona
rozliczenia wzrostu wartości/spadku mienia w każdym okresie rozliczeniowym w okresie od
deklaracji sumy ubezpieczenia do zakończenia okresu rozliczeniowego. Dla rozliczenia
składki w ostatnim okresie rozliczeniowym, Ubezpieczający w terminie do 60 dni po
zakończeniu okresu ubezpieczenia przekaże Ubezpieczycielowi sumy ubezpieczenia według
stanu na ostatni dzień ochrony.
6. Wartość aktualizacji zostanie ustalona jako iloczyn ½ stawki i różnicy wartości.
7. Roczny limit dla deklaracji i automatycznego pokrycia wynosi: 40% łącznej sumy
ubezpieczenia. Po dokonaniu aktualizacji limit ulega przywróceniu do pierwotnej wysokości.
W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie
objęta ochroną na odrębnie ustalonych warunkach, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą
Ubezpieczyciela.
8. Jednostkowe zgłoszenie do ubezpieczenia mienia, potwierdzone odrębnym dokumentem
wystawionym przez Ubezpieczyciela nie powoduje zmniejszenia limitu o którym mowa
powyżej.
9. W przypadku, gdy wartość środków trwałych w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu,
np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości środka, Ubezpieczyciel dokona
rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości
środków trwałych.
10. Klauzula EIB 49 /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania.
11. Postanowień niniejszej klauzuli dotyczącej obowiązku rozliczania wysokości składki nie
stosuje się jeżeli wzrost wartości mienia nie przekroczył 5.000.000zł
KLAUZULA EIB 41 A
/KLAUZULA ZNIESIENIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA/
Strony uzgodniły, że:
Suma ubezpieczenia nie ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań.
KLAUZULA EIB 42
/KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA/

Strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na
sumy ubezpieczenia tych pozycji ubezpieczanego mienia, dla których określone sumy
ubezpieczenia nie wystarczą na ich odtworzenie. Powyższe może nastąpić np. wskutek
niedoubezpieczenia lub w sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na
poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody.
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Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia
obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 2 000 000
zł.

KLAUZULA EIB 44
/KLAUZULA PROLONGATY/

Strony uzgodniły, że:
1. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej
płatności nie może być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy ani
skutkować brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem odpowiedzialności.
2. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy,
termin do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie,
z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie przewidzianej
w przepisach prawa.
3. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności jest
możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności
składki bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku
bankowego Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że brak opłacenia kolejnej raty składki
w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 2 może skutkować wyłącznie ustaniem
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
4. W przypadku większej liczby podmiotów ubezpieczonych na podstawie jednej umowy
ubezpieczenia, brak opłaty składki przez jeden z podmiotów nie powoduje wygaśnięcia
odpowiedzialności w stosunku do pozostałych.
KLAUZULA EIB 45
/KLAUZULA RATALNA/

Strony uzgodniły, że:
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela
roszczenia
z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do
natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z
wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych
jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym
w umowie ubezpieczenia.
KLAUZULA EIB 48
/KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/

Strony uzgodniły, że:
We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za
zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło
najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się
wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych.
KLAUZULA EIB 49
/KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/

Strony uzgodniły, że:
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności
z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w
systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
KLAUZULA EIB 50
/KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/
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Strony uzgodniły, że:
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) nie mniej
korzystne dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia.
Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności ustalonych w systemie
pierwszego ryzyka oraz przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.
KLAUZULA EIB 52
/KLAUZULA PRZEDŁUŻENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ/
Strony uzgodniły, że:
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego, złożony nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed
wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel przedłuży ochronę ubezpieczeniową z
tytułu niniejszej umowy ubezpieczenia o kolejne 30 dni kalendarzowych, przypadających po
zakończeniu okresu ubezpieczenia. Warunki umowy ubezpieczenia w ciągu kolejnych 30 dni
pozostają bez zmian.
Ubezpieczyciel sporządzi i doręczy najpóźniej w dniu, w którym upływa pierwotny termin
wygaśnięcia ochrony, stosowny dokument, potwierdzający przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia składki dodatkowej z tytułu przedłużenia ochrony
ubezpieczeniowej w wysokości 1/12 składki za poprzedni roczny okres ubezpieczenia. Termin
płatności składki nie może przypadać wcześniej niż na pierwszy dzień dodatkowej ochrony
ubezpieczeniowej.
KLAUZULA EIB 53
/KLAUZULA PRZEKSZTAŁCEŃ/

Strony uzgodniły, że:
W przypadku:
przejęcia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem;
wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych;
zbycia przez Ubezpieczonego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
nowy właściciel, podmiot przejmujący lub podmiot nowopowstały automatycznie wstępuje we
wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia, co nie wymaga odrębnej zgody
Ubezpieczyciela.
Jednakże Ubezpieczającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia z 30 dniowym
okresem wypowiedzenia w terminie 14 dni od zmiany stosunków własności bądź dokonanego
zbycia.
Ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela na piśmie w terminie 14 dni od daty
zmiany stosunków własności.
W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za
niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w systemie pro rata za dzień, bez potrąceń
kosztów manipulacyjnych.
Jeżeli składka jest rozłożona na raty, niezapłacone raty nie stają się wymagalne w całości lub części
odpowiadającej wysokości należnego zwrotu składki z umowy ubezpieczenia.
KLAUZULA EIB 61A
/KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/

Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od daty powstania
szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie.
Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia
przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu ograniczenia zagrożenia
zdrowia lub życia ludzkiego, zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody
lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy podmiotu.
Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie
5 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia
szkody za zgodą Ubezpieczyciela.
Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami przypada w sobotę lub w dzień
ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym
dniu.
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KLAUZULA EIB 62
/KLAUZULA DEFINICJI SZKODY/

Strony uzgodniły, że:
Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania
jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych zakresem umowy ubezpieczenia o charakterze
nagłym, niespodziewanym oraz niezależnym od Ubezpieczającego (w rozumieniu klauzuli
reprezentantów). Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia/OWU/innych
wzorców umownych, w tym uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia
od ubezpieczenia innych zdarzeń.
Za szkodę rozumie się także zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na
skutek jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku
skażenia lub zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji, być prawidłowo
eksploatowane, wykorzystane w procesie produkcyjnym, bądź przeznaczone do sprzedaży, bez
względu na to czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie.
KLAUZULA EIB 63 A
/KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA - ELEMENTY/
Strony uzgodniły, że:
W każdym przypadku odszkodowanie obejmować będzie również koszty wymiany nieuszkodzonych
elementów maszyny lub urządzenia, o ile ich zastąpienie ze względów konstrukcyjnych, dobrej
praktyki inżynierskiej, zaleceń producenta, gwaranta jest niezbędne w celu przywrócenia maszyny
lub urządzenia do stanu funkcjonalności bezpośrednio sprzed dnia szkody.
Dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia wynosi 2 000 000 zł.
KLAUZULA EIB 63 B
/KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA - TECHNOLOGIE/
Strony uzgodniły, że:
W każdym przypadku odszkodowanie obejmować będzie również koszty wynikające z konieczności
dostosowania naprawianego/odbudowywanego mienia (w tym w szczególności w zakresie
technologii
i materiałów) do przepisów wynikających z norm bezwzględnie obowiązujących w momencie
dokonywania naprawy/odbudowy.
Dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia wynosi 2 000 000 zł.
KLAUZULA 63 C
/KLAUZULA ZASAD USTALENIA ODSZKODOWANIA – ELEMENTY INNE/
Strony uzgodniły, że:
W każdym przypadku odszkodowanie obejmować będzie również koszty wynikające z konieczności
demontażu i ponownego montażu, przebudowy lub dostosowania elementów nieuszkodzonych
ubezpieczonego mienia, jeżeli jest to niezbędne do dokonania naprawy lub wymiany elementów
uszkodzonych.
Dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia wynosi 2 000 000 zł.
KLAUZULA EIB 64
/KLAUZULA CZASU TECHNOLOGICZNEGO NAPRAWY/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel
nie
będzie
kwestionował
czasu
technologicznego
zniszczonego/uszkodzonego mienia podanego przez jego producenta.

naprawy

KLAUZULA EIB 65 A
/KLAUZULA ROZLICZENIA KOSZTÓW SZKODY/

Strony uzgodniły, że:
Postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia odnoszące się do weryfikacji
kosztów odbudowy, remontu lub naprawy do poziomu cen średnich nie mają zastosowania jeśli
taka odbudowa, remont lub naprawa wykonywana jest przez firmę zewnętrzną, która stale
świadczy na rzecz Ubezpieczonego usługi (np. w oparciu o umowę o stałej współpracy - tzw.
umowa serwisowa) lub została wybrana w jednym z trybów przewidzianych prawem zamówień
publicznych, lub w drodze zapytań ofertowych, lub w inny sposób, uzasadniający w danym
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przypadku wybór konkretnego Wykonawcy, lub w trybie awaryjnym wynikającym z konieczności
niezwłocznego usunięcia szkody.
Wysokość odszkodowania określa się w takich przypadkach na podstawie kosztów wynikających
z dokumentacji wyboru Wykonawcy.
Postanowienie to stosuje się odpowiednio do kosztów naprawienia szkody we wszelkich kategoriach
mienia objętych ochroną.
KLAUZULA EIB 65 B
/KLAUZULA ROZLICZENIA KOSZTÓW SZKODY - ROBOCIZNA WŁASNA/
Strony uzgodniły, że:
W przypadku napraw dokonywanych we własnym zakresie przez Ubezpieczonego kalkulacja
kosztów usunięcia szkody sporządzana będzie zgodnie z obowiązującymi u ubezpieczonego
zasadami naliczania pracochłonności i zużycia materiałów, w których uwzględnione będą m. in.
koszty robocizny (w tym demontażu/montażu), koszty transportu oraz koszty użycia sprzętu
specjalistycznego wg wewnętrznych cenników Ubezpieczonego.
KLAUZULA EIB 66
/KLAUZULA KOPII DOKUMENTÓW/

Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel uzna za wystarczające w procesie likwidacji szkody kopie wszelkich wymaganych
dokumentów, do dostarczenia których zobowiązany jest Ubezpieczający/Ubezpieczony, pod
warunkiem potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.
KLAUZULA EIB 67
/KLAUZULA POKRYCIA WZROSTU KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PO SZKODZIE/
Strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej Klauzuli obejmuje uzasadnione koszty
poniesione przez Ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności, zaistniałe w związku
z przerwą lub zakłóceniem prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności powstałej na skutek
szkody w mieniu objętej zakresem ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana
niezależnie od wysokości franszyzy ustalonej w umowie. Przedmiotowe koszty będą pokrywane
w okresie od powstania szkody w mieniu do czasu przywrócenia technicznej i organizacyjnej
gotowości do prowadzenia działalności w poprzednim zakresie lub miejscu, nie dłuższym jednak niż
6 miesięcy (okres odszkodowawczy).
Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są min:
a) koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji,
b)

koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń,

d)

koszty dodatkowego zatrudnienia/ nadgodzin,

c)

e)
f)

g)

koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,
koszty wynikające z konieczności użycia urządzeń zastępczych lub dokonania zakupów w celu
wykonania istniejących w chwili powstania szkody zobowiązań Ubezpieczonego,
koszty wynikające ze zwiększonego zużycia mediów,

koszty poinformowania dostawców i kontrahentów o zmianie lokalizacji.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za dodatkowe koszty działalności do kwoty limitu
odpowiedzialności w wysokości 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
rozliczeniowym.
Franszyza redukcyjna w wysokości: zniesiona
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio
spowodowane lub zwiększone:
a) decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub
odtworzenie zniszczonego mienia lub dalsze prowadzenie działalności przez Ubezpieczonych,
b) brakiem wystarczających środków u Ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy odtworzenia lub
naprawy zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy wynika to
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z ograniczenia odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia mienia (w tym w wyniku
niedoubezpieczenia),

c) innowacjami i ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy
zniszczonego mienia, chyba, że było to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa

d) nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Ubezpieczonego czynności w celu przywrócenia
przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej,
e) niemożnością ściągnięcia należności w
dokumentacji, danych, nośników danych,

tym

wskutek

zniszczenia,

uszkodzenia,

utraty

f) utratą danych lub nośników danych,

karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty Ubezpieczony będzie zobowiązany
w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody w mieniu.
KLAUZULA EIB 69
/KLAUZULA USTALENIA WYSOKOŚCI SZKODY/

Strony uzgodniły, że:
Wysokość szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania.
KLAUZULA EIB 71
/KLAUZULA USTALENIA OKOLICZNOŚCI SZKODY/

Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności
związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez
względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub
przygotowawcze.
KLAUZULA EIB 72
/KLAUZULA BRAKU POTRĄCEŃ/

Strony uzgodniły, że:
Odszkodowania będą wypłacane bez jakichkolwiek potrąceń wynikających z faktycznego zużycia,
amortyzacji, umorzenia czy też wieku przedmiotu ubezpieczenia itp., tj. do wysokości określonej
w umowie sumy ubezpieczenia mienia.

KLAUZULA EIB 74
/KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA MIENIA/
Strony uzgodniły, że:
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy
uszkodzonego lub zniszczonego mienia, odbudowie zniszczonego budynku lub budowli w innej
lokalizacji, bądź też o wykorzystaniu naprawionego, zakupionego lub odbudowanego mienia w
innych celach niż dotychczas, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź
nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby
nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na
podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia).
KLAUZULA EIB 75
/KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/

Strony uzgodniły, że:
1.
Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:
a)

koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku zagrożenia
wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy
ubezpieczenia,
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b)
c)

koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na
celu niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia,

koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu
części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania, utylizacji, złomowania,
usunięcia rumowiska, oszalowania lub umocnienia oraz wywiezienia pozostałości:


d)

w

dodatkowy limit
ubezpieczenia,

w

dodatkowy limit
ubezpieczenia,

w

dodatkowy limit
ubezpieczenia.

w

200

000

zł

na

zdarzenie

niezależnie

od

sumy

wysokości

200

000

zł

na

zdarzenie

niezależnie

od

sumy

wysokości

200

000

zł

na

zdarzenie

niezależnie

od

sumy

koszty związane ze zmianami budowlanymi, jak również demontażem i ponownym
montażem nieuszkodzonego mienia, wykonanymi w celu odzyskania lub naprawy mienia
dotkniętego szkodą oraz składowaniem tego mienia:


g)

dodatkowy limit
ubezpieczenia,

wysokości

koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz
frachtu ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są
poniesione
w związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy
postanowień umowy:


f)

w

zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na
specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową,
naprawą, montażem:


e)

dodatkowy limit
ubezpieczenia,

wysokości

200

000

zł

na

zdarzenie

niezależnie

od

sumy

szkodą,

za

którą

niezależnie

od

sumy

koszty utraty mediów (np. woda, para, gaz) związane ze
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy:


wysokości

200

000

zł

na

zdarzenie

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik
działań zabezpieczających i ratowniczych.

3. Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach
określonych w ust.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach
dodatkowego limitu odpowiedzialności – nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia 500 000
zł.

4. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy
działania wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na
polecenie Ubezpieczyciela.
KLAUZULA EIB 77
/KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/

Strony uzgodniły, że:
W ramach dodatkowego limitu Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty
rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem przyczyny, zakresu
i rozmiaru szkody. Zasięgnięcie opinii rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym
brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami, zaś brak sprzeciwu
Ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych uważa się za wyrażenie zgody.
Limit odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł.
KLAUZULA EIB 78
/KLAUZULA POTRĄCEŃ ZUŻYCIA TECHNICZNEGO/
© EIB SA

Strona 36 z 73

Strony uzgodniły, że:
Jeżeli warunki ubezpieczenia przewidują potrącanie faktycznego zużycia technicznego, to
odszkodowania będą wypłacane przy uwzględnieniu procentowo wyrażonego zużycia technicznego
przedmiotu szkody w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, jednak potrącenia te będą
miały zastosowanie wyłącznie do przedmiotu szkody. Koszty związane z montażem, demontażem
na stanowisku pracy, koszty transportu lub inne koszty zasadnie wchodzące w skład roszczenia nie
będą korygowane o zużycie techniczne.
Równocześnie pojęcie wartości rzeczywistej stosowane w warunkach ubezpieczenia będzie
interpretowane z uwzględnieniem niniejszej klauzuli.
KLAUZULA EIB 92
/KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/

Strony uzgodniły, że:
Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych
bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub z którymi Ubezpieczający jest
powiązany bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo oraz do podmiotów wchodzących w skład tej
samej grupy kapitałowej (np. holdingu) co Ubezpieczający, jednostek organizacyjnych powiązanych
z tą samą jednostką samorządu terytorialnego, jak również do pracowników Ubezpieczającego
i powyższych podmiotów.
KLAUZULA EIB 93
/KLAUZULA WYKŁADNI UMOWY/

Strony uzgodniły, że:
Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki
działalności Ubezpieczonego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy a ogólnymi
warunkami ubezpieczenia lub innymi wzorcami umownymi, które mają zastosowanie do treści
niniejszego stosunku prawnego wynikającego z przedmiotowej umowy ubezpieczenia, zastosowanie
znajdą odpowiednie postanowienia umowy. Jednakże w przypadku, w którym postanowienia
ogólnych warunków ubezpieczenia lub wzorców umownych będą przewidywały warunki
korzystniejsze od określonych w przedmiotowej umowie stosuje się postanowienia ogólnych
warunków ubezpieczenia.
KLAUZULA EIB 94
/KLAUZULA PRZEOCZENIA/

Strony uzgodniły, że:
Przeoczenie istotnych informacji i nie dostarczenie ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi
nie będzie miało wpływu na trwałość ochrony ubezpieczeniowej, wypłatę odszkodowania,
ograniczenie wypłaty odszkodowania, itp.. chyba, że nie przekazanie tych informacji jest skutkiem
winy umyślnej.
Ubezpieczony jest zobowiązany uzupełnić brakujące informacje niezwłocznie po stwierdzeniu
przeoczenia.
KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA MIENIA NAJMOWANEGO
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową maszyny, urządzenia,
wyposażenie (dalej sprzęty) użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu,
użyczenia lub innej podobnej.
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z pierwszym dniem umowy określonej w ust.
1, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia,
uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.
3. Ubezpieczający zobowiązany jest zaewidencjonować wszystkie umowy ww. rodzajów zawarte
w okresie ubezpieczenia ze wskazaniem okresu na jaki zostały zawarte oraz wartości sprzętów
będących ich przedmiotem.
4. Dopuszcza się nieewidencjonowanie umów dla sprzętów ubezpieczonych przez ich właściciela.
5. Suma ubezpieczenia ustalana jest w wartości wskazanej przez Ubezpieczającego, określonej
w umowie wskazanej w ust. 1.
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6. Maksymalna wartość mienia zgłaszanego na podstawie niniejszej klauzuli wynosi 10.000.000,00
zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym z okresów rozliczeniowych:
I okres rozliczeniowy:
28.09.2017 – 27.12.2017
28.12.2017 – 27.03.2018
28.03.2018 – 27.06.2018
28.06.2018 – 27.09.2018
II okres rozliczeniowy:
28.09.2018 – 27.12.2018
28.12.2018 – 27.03.2019
28.03.2019 – 27.06.2019
28.06.2019 – 27.09.2019
II okres rozliczeniowy:
28.09.2019 – 27.12.2019
28.12.2019 – 27.03.2020
28.03.2020 – 27.06.2020
28.06.2020 – 27.09.2020

7. Ubezpieczający dokona zgłoszenia Ubezpieczycielowi wykazów zawartych umów, o których
mowa w ust. 1, ze wskazaniem danych zawartych w ewidencji, o której mowa w ust. 3.
w terminie 30 dni od dnia rozliczenia, który przypada na: 28.12.2017 r., 28.03.2018 r.,
28.06.2018 r., 28.09.2018 r., 28.12.2018 r., 28.03.2019 r., 28.06.2019 r. 28.09.2019 r.,
28.12.2019 r., 28.03.2020 r., 28.06.2020 r. oraz 28.09.2020 r Zgłoszone dane powinny
przedstawiać aktualny stan ewidencji na dzień rozliczenia.
8. Rozliczenie składki nastąpi w oparciu o dane zgłoszone zgodnie z zasadami określonymi w ust.
7. Składka zostanie obliczona jako iloczyn sumy ubezpieczenia poszczególnych sprzętów i stawki
ubezpieczenia (określonej w umowie generalnej), z uwzględnieniem okresu ubezpieczenia.

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

Strony uzgodniły, że:
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 5 miesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu
rozliczeniowego, z zachowaniem formy pisemnej wypowiedzenia pod rygorem
nieważności.
Z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do
ważnych powodów należą wyłącznie:
−
wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy, dotycząca każdego rodzaju ubezpieczenia
oddzielnie;
Wysoka szkodowość rozumiana jest jako stosunek wypłaconych odszkodowań z
poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 6 miesięcy za
poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 6 miesięcy danego roku ochrony przekraczająca 80%,
−
istotne pogorszenie warunków reasekuracyjnych;
Powód ten musi być potwierdzony przez Ubezpieczyciela odpowiednim oświadczeniem
zawierającym uzasadnienie faktyczne dla realizacji niniejszej przesłanki uprawniającej do
wypowiedzenia umowy (w tym, np. określenie wpływu zmian warunków posiadanej ochrony
reasekuracyjnej na możliwość utrzymania warunków umowy ubezpieczenia w kolejnym okresie,
itp.).
Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie
uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż
powyższy trybie.
Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się
należna i/lub wymagalna.
KLAUZULE FAKULTATYWNE
KLAUZULA POJAZDU ZASTĘPCZEGO DO UBEZPIECZENIA AUTOCASCO - FAKULTATYWNA
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W odniesieniu do pojazdów osobowych ubezpieczenie AC obejmuje organizację oraz pokrycie przez
Ubezpieczyciela kosztów wynajmu pojazdu zastępczego sklasyfikowanego w tym samym segmencie
pojazdów, na pełen czas naprawy pojazdu lub do czasu odzyskania bądź zakupu pojazdu po
kradzieży, nie dłużej jednak niż na okres 30 dni licząc od dnia zajścia wypadku/kolizji, awarii lub
kradzieży pojazdu.

XI.

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO
1.

Rodzaj prowadzonej działalności:


lecznictwo otwarte,



apteka wewnątrzszpitalna,



lecznictwo zamknięte,



laboratorium/diagnostyka ( również dla podmiotów zewnętrznych),



sterylizatornia (również dla podmiotów zewnętrznych),



bank krwi,



dydaktyka,



wynajem pomieszczeń podmiotom zewnętrznym,



transport medyczny,



parking,



usługi stomatologiczne



stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne

2.

Organem założycielskim jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

4.

Miejsce prowadzenia działalności (wykaz lokalizacji):

3.

Podmiot leczniczy jest płatnikiem podatku VAT nieuprawnionym do jego odliczania –wypłacone
odszkodowanie musi uwzględniać wartość podatku VAT.

Lp.

Adres lokalizacji

Tytuł prawny do nieruchomości

1

Szpital Kliniczny ul. Żeromskiego 113

Nieodpłatne użytkowanie
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(nr jednostki 01)
Szpital Kliniczny ul.Pl. Gen. J. Hallera 1

2

Szpital Endokrynologiczny ul. S. Sterlinga 1/3, 5

3

Szpital „Na Stokach” ul. Pieniny 30

Własność

(nr jednostki 13)

5

Poliklinika ul. Żeromskiego 113 (nr jednostki 02)

Nieodpłatne użytkowanie

6

Zespół
Poradni
Endokrynologicznych
Wierzbowa 38 (nr jednostki 05)

Umowa najmu

7

Zespół Poradni pl. J. Hallera 1 (nr jednostki 08)

8

Zespół
Poradni
Kardiologicznych
Endokrynologicznych ul. S. Sterlinga 1/3

ul.

Nieodpłatne użytkowanie
i

(nr jednostki 09)

Zespół Poradni „Na Stokach” ul. Pieniny 30

9

(nr jednostki 14)

Zakład Opiekuńczo Leczniczy ul. Pieniny 30

10

(nr jednostki 15 )

Nieodpłatne użytkowanie

Własność
Własność

11

Ul. Łąkowa 40

Nieodpłatne użytkowanie

12

Magazyny, Sekcja Transportu ul. Żeromskiego
92

Nieodpłatne użytkowanie

Wykaz przedsiębiorstw podmiotu leczniczego:
1

Lecznictwo Szpitalne REGON 47120816400031

3

Lecznictwo Usługowe REGON 47120816400056

2

6.

Nieodpłatne użytkowanie

(nr jednostki 04)

4

5.

Nieodpłatne użytkowanie

(nr jednostki 03)

Lecznictwo Ambulatoryjne REGON 47120816400049

Komórki organizacyjne jednostek podmiotu Lecznictwa Szpitalnego

Szpital Kliniczny ul. Stefana Żeromskiego 113

liczba łóżek

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

40

Klinika Ortopedii

31

Klinika Neurologii i Udarów Mózgu

12

Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzroku

26
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Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych

28

Klinika Urologii

24

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii

15

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

26

Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca

27

Klinika Chirurgii Ręki

9

Izba Przyjęć z Oddziałem Pomocy Doraźnej

0

Blok Operacyjny Chirurgii Klatki Piersiowej

0

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Stacja Dializ

6

0

Blok Operacyjny Neurochirurgii

0

Blok Operacyjny Ortopedii

0

Klinika Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej

4

Oddział Medycyny Paliatywnej

12

Blok Operacyjny Otolaryngologii

0

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej

28

Oddział Udarowy i Neurorehabilitacji

16

Pracownia Wszczepiania Rozruszników Serca

0

Pracownia Fizykoterapii

0

Blok Operacyjny Okulistyki

0

Apteka Szpitalna

0

Oddział Geriatrii

11

Pracownia Hemodynamiki
Pracownia Fizjoterapii

Pracownia Kinezyterapii

0

0

0

Pracownia Masażu Leczniczego

0

Szpital pl. gen. Józefa Hallera 1

liczba łóżek

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej

19

Klinika Gastroenterologii

26

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej

56

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

4

Izba Przyjęć

0

Blok Operacyjny

0
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Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej z Oddziałem Dziennego Pobytu

10

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

20

Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej

3

Oddział Dziennego Pobytu

0

Izba Przyjęć

0

Klinika Dermatologii i Wenerologii

30

11

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Szpital Endokrynologiczny ul. dr. Seweryna Sterlinga 1/3
Klinika Endokrynologii

liczba łóżek

35

Izba Przyjęć

0

Szpital "Na Stokach" ul. Pieniny 30

liczba łóżek

Oddział Chorób Wewnętrznych

27

Izba Przyjęć

0

Klinika Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej

23

Oddział Geriatrii

24

Klinika Reumatologii
7.

16

Komórki organizacyjne jednostek podmiotu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

Poliklinika

ul. Stefana Żeromskiego 113

Zakład Patomorfologii i Cytopatologii Kliniczej
Centralne Laboratorium Diagnostyczne

Pracownia Radiologii Klasycznej i Mammografii
Pracownia USG

Pracownia Badań i Zabiegów Naczyniowych
Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia Medycyny Nuklearnej

Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
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Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Nefrologiczna
Poradnia Okulistyczna

Pracownia Ortoptyczna

Poradnia Ortopedyczna
Poradnia Chirurgii Ręki

Poradnia Neurochirurgiczna
Poradnia Neurologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Psychologiczna
Poradnia Logopedyczna

Poradnia Stomatologii Zachowawczej
Poradnia Ortodoncji
Poradnia Protetyki

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Poradnia Urologiczna

Poradnia Alergologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
Poradnia Onkologiczna

Pracownia EKG i Prób Wysiłkowych
Poradnia Medycyny Pracy
Pracownia EEG i EMG

Zespół Pracowni Audiologicznych i Foniatrycznych
Poradnia Lekarzy Rodzinnych
Dział Serologii i Bank Krwi

© EIB SA

Strona 43 z 73

Sekcja Transportu

Pracownia Litotrypsji

Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo- Rodzinnej
Poradnia Położnej Środowiskowo- Rodzinnej
Poradnia Kontroli Rozruszników Serca
Poradnia Medycyny Paliatywnej

Poradnia Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Lipidowych
Poradnia Chorób Metabolicznych

Pracownia Badań Urodynamicznych

Pracownia Kontroli Rozruszników Serca
Pracownia Ultrasonografii Naczyń

Poradnia Leczenia Stwardnienia Rozsianego
Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Zespół Zakażeń Szpitalnych
Punkt Szczepień

Gabinet Zabiegowy

Pracownia Bronchoskopii

Pracownia Wdrożenia Innowacji w Chirurgii Kręgosłupa
Poradnia Geriatrii

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (OKULISTYCZNY)

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (LARYNGOLOGICZNY)

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ)
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (UROLOGICZNY

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (CHIRURGII OGÓLNEJ)
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (CHIRURGII RĘKI

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (ALERGOLOGICZNY)

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (CHIRURGII NACZYNIOWEJ)
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ)
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (KARDIOLOGICZNY, NEUROLOGICZNY)
Poradnia Dermatologiczna
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Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (DERMATOLOGICZNY)
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy ( ginekologiczny)
Zespół Poradni Endokrynologicznych ul. Wierzbowa 38
Poradnia Endokrynologiczna
Poradnia Menopauzy

Poradnia Leczenia Osteoporozy

Pracownia Densytometrii Kostnej
Pracownia Mammografii
Pracownia USG

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (ENDOKRYNOLOGICZNY)

Pracownia Diagnostyki Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego
Punkt pobrań materiału do badań
Zespół Poradni

pl. gen. Józefa Hallera 1

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Rehabilitacyjna
Dział Fizjoterapii

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia USG
Pracownia RTG

Laboratorium Diagnostyczne

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (CHIRURGII OGÓLNEJ)
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (DERMATOLOGICZNY)
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (GINEKOLOGICZNY
Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Chorób Skóry
Pracownia Diagnostyki Dermatologicznej
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Pracownia Histopatologii Skóry
Zespół Poradni

pl. gen. Józefa Hallera 1

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Rehabilitacyjna
Dział Fizjoterapii

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Tomografii Komputerowej
Pracownia USG
Pracownia RTG

Laboratorium Diagnostyczne

Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (CHIRURGII OGÓLNEJ)
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (DERMATOLOGICZNY)
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (GINEKOLOGICZNY
Centrum Diagnostyczno-Lecznicze Chorób Skóry
Pracownia Diagnostyki Dermatologicznej
Pracownia Histopatologii Skóry

Zespół Poradni "Na Stokach" ul. Pieniny 30
Pracownia USG

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
Pracownia Anatomopatologii

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Pieniny
Pracownia Elektrofizjologii

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Gabinet Diagnostyczno-Zbiegowy
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Rehabilitacyjna
Dział Fizjoterapii

Pracownia Fizjoterapii (fizykoterapia, kinezyterapia, krioterapia i masaż leczniczy
Poradnia Reumatologiczna
Poradnia Geriatryczna
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8.

Komórki organizacyjne jednostek podmiotu Lecznictwa Usługowego.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

ul. Pieniny 30

liczba łóżek

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

9.

86

Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku kalendarzowym w leczeniu otwartym: 277 045

10. Liczba pacjentów przyjętych w ostatnim roku kalendarzowym w leczeniu zamkniętym: 36 990
11. Liczba zatrudnionych (również na podstawie umów cywilno – prawnych) z podziałem na:
Wg stanu zatrudnienia na 31.12.2016
Lekarze ogółem

317

z I stopniem specjalizacji

8

142

z II stopniem specjalizacji

ze specjalizacją uzyskaną w trybie jednostopniowym
bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji

137
30

Pielęgniarki i położne

535

Pozostał personel medyczny

206
572

Pracownicy niemedyczni

182

Rezydenci

90

Stażyści

Lekarze zatrudnieni na umowy cywilno-prawne

Pielęgniarki i położne zatrudnione na umowy cywilno-prawne

121
5

12. W Szpitalu są prowadzone badania kliniczne zgodnie z definicją z Ustawy z dnia 06 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne art. 2 ust. 2. Szpital pełni rolę ośrodka badawczego.
13. W Szpitalu są prowadzone są badania kliniczne zgodnie z definicją z Ustawy z dnia 20 maja
2010 r o wyrobach medycznych art. 2, ust. 1 pkt 4. Szpital pełni rolę ośrodka uczestniczącego
w badaniu.
14. Szpital nie prowadzi banku komórek macierzystych lub krwi pępowinowej.

15. W Szpitalu wykonywane są zabiegi, za które pacjenci płacą indywidualnie:



Usługi stomatologiczne;

Świadczenia udzielane pacjentom ZOL;
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Świadczenia udzielane pacjentom nieubezpieczonym lub spoza terytorium RP;

16. Szpital świadczy usługi transportu medycznego dla pacjentów.

17. Szpital nie przeprowadza zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, które nie
są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub
następstwem jej leczenia.
18. Szpital nie zapewnia wyżywienia pacjentom we własnym zakresie.

19. Szpital korzysta z usług podwykonawców w następującym zakresie :


Praktyka lekarska;



Technicy medyczni;










Praktyka pielęgniarska;
Usługi medyczne (konsultacje, badania USG, histopatologiczne itp.) – udzielne przez
inne podmioty medyczne;
Usługa prania bielizny szpitalnej;
Wyżywienie pacjentów;
Przewóz pacjentów;

Przewóz pacjentów dializowanych;
Usługa dozoru i ochrony mienia;

Usługa wywozu i utylizacja odpadów medycznych.

20. Placówka posiada następujące procedury związane z zapobieganiem zakażeniom szpitalnym:
Wykaz procedur :



























Dezynfektariusz (Szpital na Stokach - Pieniny)
Dezynfektariusz (ul. Żeromskiego, PI. Hallera)
Dezynfektariusz szpitalny (CKD, Sterlinga, Wierzbowa)
Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk
Postępowanie z wielorazową bielizną szpitalną
Postępowanie z wielorazową bielizną szpitalną w Magazynie Wymiennym
Postępowanie po ekspozycji zawodowej na materiał biologiczny pacjenta
Postępowanie w zakresie utrzymania czystości w karetkach transportowych
Postępowanie ze ssakami elektrycznymi i próżniowymi
Postępowanie z płynnymi odpadami medycznymi POM
Izolacja pacjentów jako metoda zapobiegania chorobom infekcyjnym
Postępowanie w przypadku rozlania materiału biologicznego
Dezynfekcja unitu i końcówek stomatologicznych
Dezynfekcja wycisków stomatologicznych
Sterylizacja gabinetowa
Zasady rejestracji zakażeń szpitalnych
Kontrola mikrobiologiczna środowiska szpitalnego
Postępowanie w przypadku przyjęcia do szpitala pacjenta z wszawicą
Zasady stosowania rękawic medycznych
Chirurgiczne mycie i dezynfekcja rąk metodą wcierania
Transport zewnętrzny materiału biologicznego
Postępowanie z wielorazowym sprzętem medycznym
Postępowanie w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego - identyfikacja i wygaszanie
Postępowanie w przypadku stłuczenia sprzętu medycznego zawierającego rtęć
Zasady przygotowania roztworów preparatów dezynfekcyjnych
Postępowanie przy podejrzeniu lub stwierdzeniu zakażenia Clostridium difficile
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21. Placówka posiada następujące procedury zarządzania jakością.
Zintegrowany System Zarządzania obejmuje:


System zarządzania jakością – ISO 9001:2008 (QMS),



System zarządzania środowiskowego - ISO 14001:2004 (EMS),




System zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISO/IEC 27001:2013 (ISMS),
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – PN-N 18001:2004 (BHP),

Certyfikaty, przyznane przez jednostkę certyfikującą – Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej
Akademii Technicznej, potwierdzają spełnienie przez Nasz Szpital wymagań Norm ISO i PN
w zakresie zarządzania: jakością, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem i higieną pracy
oraz zarządzania środowiskowego.
22. Placówka korzysta z mienia ruchomego osób trzecich.

23. Podmiot Leczniczy posiada pojazdy wolnobieżne, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obecnie następujące
(wykaz zmienny - w trakcie okresu ubezpieczenia mogą nastąpić nieznaczne zmiany jakościowe
i ilościowe):
Rodzaj pojazdu

Liczba pojazdów

ODŚNIEŻARKA

1

CIĄGNIK Z 1988 ROK

1

KOSIARKA

3

24. Placówka korzysta z nieruchomości na podstawie zawartych umów.
L.p.

Rodzaj zawartej umowy

1

Umowa
o
użytkowanie

zarząd

2

Umowa najmu

3

Umowa użytkowania

i

Rodzaj
nieruchomości
Budynki
Hallera 1

ul.

Budynek
ul. Wierzbowa
38 Łódź
Budynek
Sterlinga 5 Łódź

Wartość
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

52 150 770,94 zł

Szpital

6 680 472,00 zł

Zespół
poradni
endokrynologicznych

4 494 499,00 zł

Szpital

25. Nieruchomości Szpitala są użytkowane przez inne podmioty. Szpital wynajmuje pomieszczenia
osobom trzecim.
26. Szpital posiada i zgłasza do ubezpieczenia mienie o charakterze zabytkowym, są to:



BUDYNKI 1,2,3 w lokalizacji przy ul. Żeromskiego 113;
BUDYNKI A,B, C, D w lokalizacji przy ul. Sterlinga 1/3.

27. Informacja o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych.
ADRES LOKALIZACJI ŻEROMSKIEGO 113 ORAZ 92
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ochrona własna

NIE

agencja ochrony

X TAK

24 GODZINY NA DOBĘ

w godzinach:

6/3

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej
alarm z sygnałem lokalnym

TAK

alarm z monitoringiem

TAK

ADMINISTRACJA
III
PIĘTRO
DO
AGENCJI
OCHRONY, NA PORTIERNIR GŁÓWNĄ ALARM Z IZBY
PRZYJĘĆ

transmisja alarmu do:
umowny
czas
interwencyjnej

przybycia

brygady DO 10 MINUT

system kamer przemysłowych

TAK

oświetlenie całej posesji

TAK

ogrodzenie całej posesji

TAK

rodzaj
zabezpieczenia
parterze
rodzaj
zabezpieczenia
zewnętrznych

okien

na CZĘŚCIOWO KRATY
drzwi ZAMKI

Drzwi
zewnętrzne
ze
zwiększoną
odpornością na włamanie potwierdzoną NIE
atestem
Rodzaj schowka
gotówki

do przechowywania

klasa odporności

SZAFA PANCERNA (SEJF SOFETRONICS)

urządzenie
zabezpieczające
wartości
przymocowane jest do podłoża lub ściany TAK
lokalu, w którym się znajduje
zabezpieczenia
kasowych

w

inne
przeciwkradzieżowe

pomieszczeniach ALARM, SYSTEM KODOWANIA DRZWI
zabezpieczenia

DRZWI ANTYWŁAMANIOWE, KRATY W OKNACH Z
ALARMEM, TELEFON POŁĄCZONY Z ALARMEM Z
PORTIERNIĄ

ADRES LOKALIZACJI PL.HALLERA 1
ochrona własna

NIE

agencja ochrony

TAK

w godzinach:

24 GODZINY NA DOBĘ
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2/2

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej
alarm z sygnałem lokalnym

NIE

alarm z monitoringiem

NIE

umowny czas
interwencyjnej

przybycia

brygady DO 10 MINUT

system kamer przemysłowych

NIE

oświetlenie całej posesji

TAK

ogrodzenie całej posesji

TAK

rodzaj zabezpieczenia
parterze

okien

rodzaj
zabezpieczenia
zewnętrznych
Drzwi zewnętrzne ze
odpornością
na
potwierdzoną atestem

na CZĘŚCIOWO KRATY

drzwi KRATY

zwiększoną
włamanie NIE

Rodzaj schowka do przechowywania
gotówki
klasa odporności

KASETKA NA GOTÓWKĘ

urządzenie
zabezpieczające
wartości
przymocowane jest do podłoża lub NIE
ściany lokalu, w którym się znajduje
ADRES LOKALIZACJI STERLINGA 1/3
ochrona własna

NIE

agencja ochrony

TAK

24 GODZINY NA DOBĘ

w godzinach:

2/2

ilość osób na zmianie dziennej/nocnej
alarm z sygnałem lokalnym

NIE

alarm z monitoringiem

NIE

umowny czas
interwencyjnej

przybycia

brygady 10 MINUT

system kamer przemysłowych

NIE

oświetlenie całej posesji

TAK

ogrodzenie całej posesji

TAK

rodzaj

zabezpieczenia

okien

na

CZĘŚCIOWO KRATY
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parterze
rodzaj
zabezpieczenia
zewnętrznych
Drzwi zewnętrzne ze
odpornością
na
potwierdzoną atestem

drzwi ZAMKI

zwiększoną
włamanie NIE

Rodzaj schowka do przechowywania
SEJF NA KLUCZE
gotówki
klasa odporności

urządzenie
zabezpieczające
wartości
przymocowane jest do podłoża lub NIE
ściany lokalu, w którym się znajduje
zabezpieczenia w pomieszczeniach KRATY W OKNACH, ALARM
kasowych

ADRES LOKALIZACJI WIERZBOWA 38
ochrona własna

NIE

agencja ochrony

NIE

alarm z sygnałem lokalnym

NIE

alarm z monitoringiem

TAK

AGENCJI OCHRONY

transmisja alarmu do:
umowny czas
interwencyjnej

przybycia

brygady DO 10 MINUT

system kamer przemysłowych

NIE

oświetlenie całej posesji

TAK

ogrodzenie całej posesji

TAK

rodzaj zabezpieczenia
parterze

okien

rodzaj
zabezpieczenia
zewnętrznych
Drzwi zewnętrzne ze
odpornością
na
potwierdzoną atestem

na CZĘŚCIOWO KRATY

drzwi ZAMKI

zwiększoną
włamanie NIE

Rodzaj schowka do przechowywania
gotówki
klasa odporności

KASETKA NA GOTÓWKĘ
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urządzenie
zabezpieczające
wartości
przymocowane jest do podłoża lub NIE
ściany lokalu, w którym się znajduje

ADRES LOKALIZACJI PIENINY 30
ochrona własna

NIE

agencja ochrony

TAK

24 GODZINY NA DOBĘ

w godzinach:
ilość osób na zmianie dziennej/nocnej

2/2

alarm z sygnałem lokalnym

NIE

alarm z monitoringiem

NIE

umowny czas
interwencyjnej

przybycia

brygady DO 10 MINUT

system kamer przemysłowych

TAK

oświetlenie całej posesji

TAK

ogrodzenie całej posesji

TAK

rodzaj zabezpieczenia
parterze

okien

rodzaj
zabezpieczenia
zewnętrznych
Drzwi zewnętrzne ze
odpornością
na
potwierdzoną atestem

na CZĘŚCIOWO KRATY

drzwi ZAMKI

zwiększoną
włamanie NIE

Rodzaj schowka do przechowywania KASETKA NA GOTÓWKĘ
gotówki
klasa odporności

urządzenie
zabezpieczające
wartości
przymocowane jest do podłoża lub NIE
ściany lokalu, w którym się znajduje
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28. Informacja o zabezpieczeniach przeciwpożarowych
ADRES LOKALIZACJI:
Gaśnice

Łódź, pl. Hallera 1

TAK

liczba sprawnych gaśnic

37

Agregaty gaśnicze

NIE

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych

1

Hydranty zewnętrzne

TAK

Hydranty wewnętrzne

TAK

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych

22

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone
TAK
z alarmem
Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów
TAK
pożarowych
Systemy automatycznej detekcji pożaru
Miejsce
przesyłania
detekcji pożaru

sygnału

TAK

automatycznej firma ochroniarska
portiernia

Ręczne ostrzeganie pożarowe

TAK

Wydzielone strefy pożarowe

TAK

Obszar strefy pożarowej

3

Zakładowa straż pożarna
ilość przeszkolonych osób
Odległość
Pożarnej

od

jednostki

NIE
Państwowej

Straży

425

2

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w
4
min.)
Całkowity zakaz palenia papierosów
Palenie
papierosów
miejscach

ADRES LOKALIZACJI:
Gaśnice

tylko

w

wydzielonych

TAK
TAK

Łódź, obiekt szpitalny przy ul. Pieniny
TAK

liczba sprawnych gaśnic

36

Agregaty gaśnicze

NIE

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych

1

Hydranty zewnętrzne

TAK

Hydranty wewnętrzne

TAK

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych

16

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone
TAK
z alarmem
Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów
TAK
pożarowych
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Systemy automatycznej detekcji pożaru
Miejsce
przesyłania
detekcji pożaru

sygnału

TAK

automatycznej firma ochroniarska
portiernia

Ręczne ostrzeganie pożarowe

TAK

Wydzielone strefy pożarowe

TAK

Obszar strefy pożarowej

4

Zakładowa straż pożarna
ilość przeszkolonych osób
Odległość
Pożarnej

od

jednostki

NIE
Państwowej

Straży

156

3

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w
5
min.)
Całkowity zakaz palenia papierosów
Palenie
papierosów
miejscach
ADRES LOKALIZACJI:
Gaśnice

tylko

w

wydzielonych

Łódź, ul. Sterlinga 1/3

liczba sprawnych gaśnic

TAK
TAK

TAK
51

Agregaty gaśnicze

NIE

Hydranty zewnętrzne

TAK

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych

1

Hydranty wewnętrzne

TAK

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych

23

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone
NIE
z alarmem
Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów
NIE
pożarowych
Systemy automatycznej detekcji pożaru

NIE

Wydzielone strefy pożarowe

TAK

Ręczne ostrzeganie pożarowe

NIE

Obszar strefy pożarowej

3

Zakładowa straż pożarna
ilość przeszkolonych osób
Odległość
Pożarnej

od

jednostki

NIE
Państwowej

Straży

147

2

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w
4
min.)
Całkowity zakaz palenia papierosów
Palenie
papierosów
miejscach

tylko

w

wydzielonych

Inne zabezpieczenia ppoż.

TAK
TAK
-
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ADRES LOKALIZACJI:
Gaśnice

Łódź, obiekt szpitalny przy ul. Wierzbowej
TAK

liczba sprawnych gaśnic

2

Agregaty gaśnicze

NIE

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych

0

Hydranty zewnętrzne

NIE

Hydranty wewnętrzne

TAK

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych

1

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone
NIE
z alarmem
Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów
NIE
pożarowych
Systemy automatycznej detekcji pożaru

NIE

Wydzielone strefy pożarowe

TAK

Ręczne ostrzeganie pożarowe

NIE

Obszar strefy pożarowej

1

Zakładowa straż pożarna
ilość przeszkolonych osób
Odległość
Pożarnej

od

jednostki

NIE
Państwowej

Straży

28

2

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w
4
min.)
Całkowity zakaz palenia papierosów
Palenie
papierosów
miejscach

tylko

w

wydzielonych

Inne zabezpieczenia ppoż.

ADRES LOKALIZACJI:
Gaśnice

TAK
TAK
-

Łódź, ul. Żeromskiego 113

liczba sprawnych gaśnic

TAK
147

Agregaty gaśnicze

NIE

liczba sprawnych hydrantów zewnętrznych

2

Hydranty zewnętrzne

TAK

Hydranty wewnętrzne

TAK

liczba sprawnych hydrantów wewnętrznych

37

Sprawne detektory dymu / temperatury sprzężone
TAK
z alarmem
Sprawne urządzenia do usuwania dymów i gazów
TAK
pożarowych
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Systemy automatycznej detekcji pożaru
Miejsce
przesyłania
detekcji pożaru

sygnału

TAK

automatycznej firma ochroniarska
portiernia

Ręczne ostrzeganie pożarowe

TAK

Wydzielone strefy pożarowe

TAK

Obszar strefy pożarowej

12

Zakładowa straż pożarna

NIE

ilość przeszkolonych osób
Odległość
Pożarnej

od

jednostki

Państwowej

Straży

1320

2

Orientacyjny czas dojazdu straży pożarnej (w
4
min.)
Całkowity zakaz palenia papierosów
Palenie
papierosów
miejscach

tylko

w

wydzielonych

Inne zabezpieczenia ppoż.

TAK
TAK
zbiornik ppoż. 250 m3

29. Informacje o budynkach
PLAC HALLERA 1
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa
budynku

Bud. Nr 4
Szpitalny
Bud. Nr 6
Dermatolog
ia
Bud Nr 40
Archiwum

Konstrukcja
ścian i stropów

Konstrukcja
dachu
(drewniana,
murowana)

Rodzaj pokrycia dachu

Rok budowy

Żelbet

papa

1958

Murowana

Żelbet

papa

Ok 1958

Murowana

Żelbet

papa

1970

Murowana

ŻEROMSKIEGO 113 ORAZ ŁĄKOWA 40
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa budynku
BUD.
NR
1
SZPITALNY
BUD.
NR
2
SZPITALNO
ADMINISTRACYJNY
BUD.
NR
3
SZPITALNY
BUD.
NR
4
AGREGATOROWNIA
BUD.
NR
5
PRZYCHODNIA
BUD. NR 8 UL.
ŁAKOWA
40
MAGAZYNOWY
BUD.
NR
18
MAGAZYNOWY
APTECZNY

Konstrukcja
ścian
i
stropów

Konstrukcja
dachu
(drewniana,
murowana)
ŻELBET

PAPA

1953

MUROWANA
TRADYCYJNA

ŻELBET

PAPA

1937

ŻELBET

PAPA

1937

MUROWANA
TRADYCYJNA
MUROWANA
TRADYCYJNA
ŻELBETOWA

DREWNIANA

Rodzaj
dachu

pokrycia

Rok budowy

ŻELBET

PAPA

PAPA

1968

MUROWANO
ŻELBETOWA

ŻELBET

PAPA

1953

MUROWANA

ŻELBET

PAPA

1936

STALOWO
MUROWANA
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

BUD.
NR
19
STOLARNIA
BUD.
NR
21
OKULISTYKA,
SZPITALNY
BUD.
NR
22
MAGAZYNOWY
BUD. NR 23 WIATA
MAGAZYN
BUD.
NR
26
TECHNICZNY
BUD.
NR
27
WARSZTATOWO
BIUROWY
BUD.
NR
28
ROZPRĘŻALNIA
GAZÓW
BUD. NR 29 STACJA
TRAFO
BUD.
NR
30
MAGAZYN
BUD.
NR
31
KOTŁOWNIA

ŻEROMSKIEGO 92
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa budynku
BUD.
NR
1
MAGAZYN
WIELOBRANŻOWY
BUD.
NR
2
GARAŻOWY
BUD. NR 3 WĘZEŁ
CIEPLNY
I
SANITARNY

STERLINGA 1/3
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa budynku
BUD.
NR
A
SZPITALNY
BUD.
NR
B
SZPITALNO
SZKOLENIOWY
BUD.
NR
C
SZPITALNY
BUD.
NR
D
SZPITALNY
BUD.
NR
E
WARSZTATOWY
BUD.
NR
F
ADMINISTRACYJNY
BUD. NR G STACJA
TRAFO
BUD.
NR
K
MAGAZYN
ODPADÓW
MEDYCZNYCH

MUROWANA

DREWNIANA

PAPA

1949

MUROWANA

ŻELBET

PAPA

1854

MUROWANA

DREWNIANA

PAPA

MUROWANO
STALOWA

BLACHA

1947

1981

STALOWA

BLACHA

1974

MUROWANA

DREWNIANA

PAPA

1902

MUROWANA

DREWNIANA

PAPA

1984

MUROWANA

ŻELBET

PAPA

1991

STALOWA

STALOWA

BLACHA

1989

Konstrukcja
ścian
i
stropów

Konstrukcja
dachu
(drewniana,
murowana)

Rodzaj
dachu

ŻELBET

PAPA

1953

MUROWANA

ŻELBET

PAPA

1953

MUROWANA

ŻELBET

PAPA

1953

METALOWA

STALOWA

STALOWA

MUROWANA

Konstrukcja
ścian
i
stropów
MUROWANA

STALOWA

Konstrukcja
dachu
(drewniana,
murowana)
ŻELBETOWA
DREWNIANA

BLACHA

I

Rodzaj
dachu

2001

pokrycia

pokrycia

Rok budowy

Rok budowy

PAPA

1890

MUROWANA

ŻELBETOWA

PAPA

1954

MUROWANA

DREWNIANA

PAPA

1904

MUROWANA

DREWNIANA

PAPA

1911

MUROWANA
ŻELBETOWA

ŻELBETOWA

PAPA

ŻELBETOWA

PAPA

1904

MUROWANA

DREWNIANA

PAPA

1911

MUROWANA
MUROWANA

DREWNIANA
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9.

BUD.
NR
BUDYNEK
TRAFOSTACJI
ROZBIÓRKI)

H
PO
(DO

PIENINY 30
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa budynku
BUD. NR 670 I
671 PORTIERNIA
BUD. 674 STACJA
TRAFO
BUD.
673
HISTOPATOLOGIA
BUD.
NR
669
SZPITALNY
BUD.
NR
672
MAGAZYN
HYDROFORNIA
STACJA
UZDATNIANIA
WODY

MUROWANA

ŻELBETOWA

PAPA

Konstrukcja
ścian
i
stropów

Konstrukcja
dachu
(drewniana,
murowana)

Rodzaj
dachu

ŻELBET

PAPA

1980

pokrycia

Rok budowy

MUROWANA

ŻELBET

PAPA

1955

MUROWANA

ŻELBET

PAPA

1950

MUROWANA

ŻELBET

PAPA

1960

MUROWANA
MUROWANA

MUROWANA

ŻELBET

ŻELBET

1996

PAPA

1950

PAPA

2005

30. Informacje dotyczące przeglądów budynków oraz instalacji w budynkach
a) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

OBIEKTY ZABEZPIECZONE INSTUKCJAMI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

b) Hydranty zewnętrzne

c)

TAK 5 SZTUK (PO 1 SZT. W LOKALIZACJI PIENINY, PL.HALLERA, STERLINGA; 2 SZT
ŻEROMSKIEGO)

Hydranty wewnętrzne

TAK 99 SZTUK (PL.Hallera 22 szt., Pieniny 16 szt., Sterlinga 23 szt., Wierzbowa 1 szt.,
Żeromskiego 37 szt.)

d) Podręczny sprzęt gaśniczy

273 SZT: GP1, GP2, GP4, GP6, GS5, UGS2x, GH2x,- KONSERWACJA FIRMA ZEWNETRZNA
„JANECZEK SERVICE PPOŻ” VIII 2016
PL.HALLERA 37 SZT GP2, GP4, GP6, GS5, UGS2x
PIENINY 36 SZT GP2, GP4, GP6, GS5

STERLING 51 SZT GP1, GP4, GP6, GS5, UGS2x
WIERZBOWA 2 SZT GP4

ŻEROMSKIEGO 147 SZT GP1, GP2, GP4, GP6, GS5, UGS2x, GH2x

e) Instalacja elektryczna w tym w zakresie rezystancji

f)

WYKONYWANE SA NA BIEŻĄCO

Instalacja odgromowa
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WYKONYWANE SA NA BIEŻĄCO

g) Przewody kominowe

Kontrole stanu techn. urządzeń grzewczo-kominowych i wentylacyjnych, czyszczenie
przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych oraz wykonywanie konserwacji ,
ewentualnego udrożnienia kanałów w szpitalu USK im. WAM – CSW w Łodzi w lokalizacjach:
ul. Żeromskiego 113, Żeromskiego 92, pl. Hallera 1, ul. Sterlinga 1/3 i ul. Pieniny 30 –
przeprowadzane są zgodnie z Umową Nr 275/PP/ZP/U/1/2016 z dnia 22.08.2016 r.

h) Kontrola stanu technicznego przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia – przegląd 5 letni

i)

Przeglądy wykonywane są na bieżąco.

Roczne badania okresowe wydane przez UDT
Rocznym badaniom okresowym wydanym przez UDT podlegają w szpitalu urządzenia
dźwigowe, kotły oraz zbiorniki ciśnieniowe.
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31. Szkodowość

a) Wypłaty odszkodowań i/lub zadośćuczynień
2017 r.


z tytułu odpowiedzialności cywilnej Szpitala, zgodnie z danymi ubezpieczyciela na koniec lutego

Wypłaty z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z działalnością komórek organizacyjnych
funkcjonujących w ramach struktury organizacyjnej Zamawiającego.

L.p.

Data
wypłaty
(rok miesiąc )

Data
szkody

Data
zgłoszenia

1

2007-03

2001-07-12

2004-07-09

2

2007-04

1999-08-10

2003-02-24

3

2007-06

2002-07-09

2005-05-18

4

2007-07

2003-11-13

2006-04-14

5

2007-10

2001-07-14

2003-07-08

6

2007-11

2005-04-20

2005-10-28

7

2008-09

2003-02-26

2006-05-08

8

2008-12

2000-10-22

2001-07-31

9

2009-04

2002-10-01

2005-10-04

10

2009-08

2005-11-03

2008-04-14

11

2010-02

2005-08-30

2006-12-22

12

2011-03

2010-02-09

2010-09-01

Podmiot leczniczy

Grupa

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

Opis szkody

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

REJESTRACJA RENTY

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

ZARZUT USZKODZENIA NERMU PODCZAS
OPERACJI KOŃCZYNY;

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

Wysokość
wypłaty
50 223,20 zł
129 408,00 zł

REJESTRACJA RENTY RR3004575

53 820,56 zł

ZAKAŻENIE GRONKOWCEM ZŁOCISTYM
METYCYLINOWRAŻLIWYM

42 000,00 zł

BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH

54 648,00 zł

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

ZAKAŻENIE WIRUSEM HCV

12 000,00 zł

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

57 716,00 zł

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

REJESTRACIA RENTY
ZAKAŻENIE GRONKOWCEM ZŁOCISTYM
METYCYLINOWRAŻLIWYM

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH

12 000,00 zł

BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH

5 300,00 zł

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
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OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

REJESTRACJA RENTY

75 000,00 zł

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

REJESTRACJA RENTY
ZAKAŻENIE WIRUSEM HCV

64 000,00 zł

OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

ROSZCZENIA Z TYTUŁU ŚMIERCI PACJENTA,

33 000,00 zł
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SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

13

2011-09

2011-05-23

2011-08-10

14

2011-09

2011-06-06

2011-06-07

15

2011-10

2009-04-15

2009-11-25

16

2012-03

2007-05-21

2009-02-26

17

2012-03

2010-12-16

2011-03-11

18

2012-04

2012-03-20

2012-04-04

19

2012-09

2008-10-21

2010-04-09

20

2012-09

2011-02-16

2011-05-04

21

2012-10

2007-02-28

2007-08-01

22

2012-12

2011-08-31

2012-08-06

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

23

2013-01

2009-07-03

2011-11-01

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

24

2013-05

2009-09-20

2010-02-18

25

2013-09

2012-10-04

2013-04-12

26

2013-09

2013-02-27

2013-08-02

27

2013-10

2013-05-01

2013-08-29

28

2013-12

2008-06-27

2010-08-04

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

© EIB SA

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

SKRĘCENIE PRAWEJ NOGI PODCZAS
SCHODZENIA ZE SCHODÓW
Z POWODU SPADAJĄCEGO TYNKU Z
KAMIENICY ZOSTAŁ USZKODZONY
ZAPARKOWANY POJAZD

31 830,00 zł
15 000,00 zł

(BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH ZOSTANĄ UZUPEŁNIONE)

75 000,00 zł

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

ZAKAŻENIE GRONKOWCEM ZŁOCISTYM

95 819,70 zł

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

OBRAŻENIA CIAŁA PIESZEJ W WYNIKU
UPADKU NA OBLODZONYCH SCHODACH.

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

DOTKNIĘCIE KURTKĄ DO ŚWIEŻO
POMALOWANEJ ŚCIANY

53 600,00 zł

OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

(BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH ZOSTANĄ UZUPEŁNIONE)

21 979,05 zł

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

OBRAŻENIA CIAŁA W WYNIKU UPADKU NA
USZKODZONYCH SCHODACH.

50 000,00 zł

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

LECZENIE ZABIEGOWE

22 380,00 zł

223 134,00 zł

ROSZCZENIE DOTYCZYŁO ZABIEGU
ARTROSKOPII PRAWEGO STAWU
BARKOWEGO

4 000,00 zł

OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

(BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH ZOSTANĄ UZUPEŁNIONE)

25 000,00 zł

OC podmiotu
leczniczego

(BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH ZOSTANĄ UZUPEŁNIONE)

42 380,00 zł

OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

OC podmiotów
leczniczych KK
OC podmiotu
leczniczego
OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

BŁĄD ZABIEGOWY - ORTOPEDIA

ZARZUT SPOWODOWANIA USZCZERBKU, W
WYNIKU NADEPNIĘCIA NA WYSTAJĄCY
ELEMENT METALOWY PRZY SCHODKU,
ZNAJDUJĄCYM SIĘ W BUDYNKU SZPITALA;

8 000,00 zł

8 809,24 zł

BŁĄD DIAGNOSTYCZNY

11 000,00 zł

(BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH ZOSTANĄ UZUPEŁNIONE)

25 000,00 zł
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2014-01

2013-08-10

2013-09-10

30

2014-02

2010-05-28

2012-07-16

31

2014-05

2010-05-18

2011-03-09

32

2014-08

2013-12-13

2014-04-14

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

33

2014-11

2010-06-06

2012-11-20

34

2014-12

2006-06-20

2011-04-20

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

35

2015-01

2014-05-05

2014-10-23

36

2015-03

2007-08-19

2009-04-27

38

2015-03

2011-10-23

2012-05-07

39

2015-03

2014-06-17

2014-12-08

40

2015-04

2008-06-10

2011-07-13

41

2015-06

2011-11-10

2012-05-01

42

2015-08

2013-05-19

2014-06-16

43

2015-09

2015-02-22

2015-07-09

44

2015-10

2009-11-16

2012-12-10

45

2015-11

2009-11-17

2011-08-18

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego
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OC podmiotu
leczniczego
OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej
OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej
OC podmiotu
leczniczego
OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

ROSZCZENIA Z TYTUŁU ZGONU PACJENTKI,
WSKUTEK ZATRZYMANIA KRĄŻENIA,
SPOWODOWANEGO OMYŁKOWYM PODANIEM
DOŻYLNYM PREPARATU

8 000,00 zł

(BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH ZOSTANĄ UZUPEŁNIONE)

4 500,00 zł

ZAKAŻENIE GRONKOWCEM

5 900,00 zł

UPADEK Z ŁÓŻKA POSZKODOWANEJ
PODCZAS POBYTU W SZPITALU;
POSZKODOWANA: IRENA MARKIEWICZ

1 100,00 zł

(BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH ZOSTANĄ UZUPEŁNIONE)

38 000,00 zł

BŁĄD ZABIEGOWY

25 000,00 zł

OC podmiotu
leczniczego

ZARZUT POPARZENIA PACJENTA PRZY
UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH;

17 000,00 zł

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

ZAKAŻENIE I LECZENIE ZACHOWAWCZE

30 000,00 zł

OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

BŁĄD PRZY ZABIEGU USUNIĘCIA CIAŁA
OBCEGO Z PRZEŁYKU

223,25 zł

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

ZARZUT ZAKAŻENIA GRONKOWCEM
ZŁOCISTYM, W ZWIĄZKU Z LECZENIEM
KOREKCYJNYM PALUCHA;

7 000,00 zł

BŁĄD ZABIEGOWY

3 173,90 zł

OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

BŁĄD ZABIEGOWY

4 000,00 zł

OC podmiotu
leczniczego

ZARZUT NIEPRAWIDŁOWEGO LECZENIA
ZŁAMANIA PRAWEJ KOŚCI RAMIENNEJ.

8 000,00 zł

OC podmiotu
leczniczego

ZARZUT ZAKAŻENIA GRONKOWCEM
ZŁOCISTYM MRSA.

OC podmiotu
leczniczego
OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej
OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

ZARZUT NARUSZENIA PRAWA PACJENTKI
DO INFORMACJI ODNOŚNIE
PRZEPROWADZONEGO ZABIEGU;
ZARZUT PRZEPROWADZENIA ZABIEGU
WYMIANY PANEWKI LEWEGO STAWU
BIODROWEGO NIEZGODNIE ZE SZTUKĄ
LEKARSKĄ.

87 000,00 zł
150 000,00 zł
33 000,00 zł
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SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
OC klienta
korporacyjnego
OC podmiotu
leczniczego
OC podmiotu
leczniczego
OC podmiotu
leczniczego
OC podmiotu
leczniczego

ZARZUT POZOSTAWIENIA DRENU
CHIRURGICZNEGO PO ZABIEGU
PROSTATEKTOMII RADYKALNEJ.
ROSZCZENIA POSZKODOWANEJ, W
ZWIĄZKU Z UPADKIEM NA SKUTEK
POTKNIĘCIA SIĘ O ODSTAJĄCĄ LISTWĘ NA
PODEŚCIE SCHODÓW,

ZARZUT NIEWŁAŚCIWEGO POSTĘPOWANIA
PODCZAS LECZENIA
ZARZUT POZOSTAWIENIA W POCHWIE 20CENTYMETROWEGO SETONU PO ZABIEGU
OPERACYJNYM
ZARZUT NIEROZPOZNANIA ZŁAMANIA
KOŚCI ŁONOWEJ
ROSZCZENIE O BŁĄD LEKARSKI.
ROSZCZENIA Z TYTUŁU ZGONU PACJENTKI
Razem:

8 000,00 zł
10 000,00 zł
11 300,00 zł
18 702,04 zł
2 500,00 zł
12 000,00 zł
6 000,00 zł

1 792 447 zł

Wypłaty z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z działalnością oddziałów wydzielonych w
ramach struktury organizacyjnej Zamawiającego i przekazanych do innego podmiotu leczniczego z dniem 01.04.2016 r.

L.p.

Data wypłaty
(rok - miesiąc )

Data szkody

Data zgłoszenia

1

2009-10

2004-08-25

2007-10-22

2

2010-02

2006-05-01

2008-11-24

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

3

2011-08

2005-01-20

2008-03-04

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

4

2012-06

2009-03-16

2009-12-10

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

5

2013-11

2004-03-06

2011-09-01

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

6

2014-08

2008-10-28

2009-10-07

Nazwa
Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

© EIB SA

Grupa
OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

Opis szkody
BRAK SZCZEGÓŁOWYCH
DANYCH
LECZENIE
ZACHOWAWCZE

(BRAK
SZCZEGÓŁOWYCH
DANYCH - ZOSTANĄ
UZUPEŁNIONE)
BŁĄD ZABIEGOWY
ZAKAŻENIE
GRONKOWCEM

SZKODA ZWIĄZANA Z
LECZENIEM URAZU
NOGI

Wysokość
wypłaty
20 000,00 zł
7 000,00 zł
200 141,00 zł
88 500,00 zł
134 591,00 zł
58 920,00 zł
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7

2014-11

8

2012-04-25

2015-05

2010-06-11

2012-06-27

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

OC podmiotu leczniczego

2013-05-23

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

9

2015-06

2012-09-14

2015-02-23

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

OC podmiotu leczniczego

10

2016-01

2014-03-06

2014-11-17

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

OC podmiotu leczniczego

11

2016-05

2004-11-22

2007-10-01

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

12

2016-05

2009-06-22

2011-01-07

13

2016-11

2013-08-07

2016-09-29

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

b) Rezerwy na poczet wypłat odszkodowań i/lub zadośćuczynień
koniec lutego 2017 r.


OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

OC podmiotu leczniczego

PODCZAS ZABIEGU
KOLONOSKOPII
DOSZŁO DO PRZEBICIA
UCHYŁKU JELITA

ZARZUT BŁĘDU
DIAGNOSTYCZNEGO PO
WYPADKU
MOTOCYKLOWYM
PODCZAS USUWANIA
TORBIELI DOSZŁO DO
USZKODZENIA
NERWÓW
ZŁAMANIE KOŚCI
UDOWEJ NA TERENIE
PLACÓWKI

LECZENIE ZABIEGOWE
SZKODA
OKOŁOPORODOWA
BŁĄD LEKARSKI

Razem :

51 140,00 zł

10 000,00 zł

60 000,00 zł
49 919,00 zł
50 000,00 zł
123 600,00 zł
16 584,50 zł

870 395 zł

z tytułu odpowiedzialności cywilnej Szpitala, zgodnie z danymi ubezpieczyciela na

Rezerwy zawiązane na poczet wypłat z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z działalnością
komórek organizacyjnych funkcjonujących w ramach struktury organizacyjnej Zamawiającego.

L.p.

Data
zgłoszenia

Data
szkody

1

2003-02-24

1999-08-10

2

2005-10-28

2005-04-20

5

2010-09-16

2010-05-28

Podmiot leczniczy
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

Grupa

Opis szkody

Wysokość
rezerwy

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

OBRAŻENIA CIAŁA. REZERWA NA POCZET RENTY NA
RZECZ POSZKODOWANEGO.

19 399,00 zł

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

ZAKAŻENIE WIRUSEM HCV

21 921,00 zł

SP ZOZ UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY
IM. WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ UM W
ŁODZI - CENTRALNY SZPITAL WETERANÓW

OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

(BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH - ZOSTANĄ
UZUPEŁNIONE)

11 000,00 zł

© EIB SA
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4

2012-05-17

2009-09-08

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

6

2012-09-17

2010-09-29

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

7

2013-05-02

2011-05-27

10

2013-06-28

2013-02-27

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC podmiotów
leczniczych KK

12

2013-08-27

2013-05-07

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC podmiotu leczniczego

9

2013-11-26

2013-01-16

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC podmiotu leczniczego

14

2014-03-10

2013-08-05

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

OC podmiotu leczniczego

BŁĘDNIE PRZEPROWADZONY ZABIEG OPERACYJNY.
PROCES SĄDOWY W TOKU.

500 000,00 zł

16

2014-08-14

2013-12-06

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

P7 OC podmiotu
leczniczego

NIEPRAWIDŁOWA DIAGNOZA- PO OPERACJI-ZGON
POSZKODOWANEGO. PROCES SĄDOWY W TOKU.

150 000,00 zł

17

2014-12-08

2014-06-17

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC podmiotu leczniczego

ZARZUT ZAKAŻENIA GRONKOWCEM ZŁOCISTYM, W
ZWIĄZKU Z LECZENIEM KOREKCYJNYM PALUCHA.
PROCES SĄDOWY W TOKU.

10 300,00 zł

13

2014-12-29

2013-06-26

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji
Narządu Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

OC podmiotu leczniczego

3

2015-04-20

2009-01-19

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

23

2015-07-09

2015-02-22

19

2015-07-13

2014-12-09

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów
SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia

(BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH - ZOSTANĄ
UZUPEŁNIONE)

15 800,00 zł

ROSZCZENIE O BŁĄD LEKARSKI, BŁĄD
DIAGNOSTYCZNY, NIE ROZPOZNANE OGNISKOI
CHOROBOWE. POSTĘPOWANIE SĄDOWE W TOKU NA
ETAPIE UZUPEŁNIANIA OPINII BIEGŁYCH.

100 000,00 zł

BŁĘDNA DIAGNOSTYKA

211 000,00 zł

ZARZUT SPOWODOWANIA USZCZERBKU, W WYNIKU
NADEPNIĘCIA NA WYSTAJĄCY ELEMENT METALOWY
PRZY SCHODKU, ZNAJDUJĄCYM SIĘ W BUDYNKU
SZPITALA. SPRAWA SĄDOWA W TOKU.
NIE DOŁOŻENIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PODCZAS
ZABIEGU, CO SKUTKOWAŁO USZKODZENIEM NERWU
SKOKOWEGO, ZAKAŻENIEM BAKTERIĄ CLOSTRIDIUM
DIFFICILE I USZKODZENIEM JELITA GRUBEGO. PROCES
SĄDOWY W TOKU, NA ETAPIE FORMUŁAOWANIA OPINI
BIEGŁCH.
ZARZUT BŁĘDNU MEDYCZNEGO PRZY ZABIEGU
NEUROCHIRURGICZNYM, M.IN.. FORMINOTOMII
PRAWOSTRONNEJ, USUNIĘCIA DYSKU. SPRAWA
SĄDOWA W TOKU.

ZARZUTY WADLIWIE WYKONANEGO ZABIEGU BIORDA.
PROCES SĄDOWY W TOKU, NA ETAPIE
FORMUŁAOWANIA OPINI BIEGŁCH.

ZARZUT BŁĘDNEJ DIAGNOZY (NIEWYKRYCIE
MARSKOŚCI WĄTROBY) I BĘDĄCEGO JEJ NASTĘPSTWEM
BŁĘDNEGO LECZENIA. POSTĘPOWANIA SĄDOWE W
TOKU.

7 000,00 zł

40 000,00 zł

30 000,00 zł

10 100,00 zł
120 000,00 zł

OC podmiotu leczniczego

ZAKAŻENIE GRONKOWCEM ZŁOCISTYM W ZWIĄZKU Z
OPERACYJNYM LECZENIEM PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO.
PROCES SĄDOWY.

15 535,00 zł

OC podmiotu leczniczego

ZARZUT BŁĘDNEGO LECZENIA, KTÓRE PRZYCZYNIŁO
SIĘ DO ZGONU PACJENTA. PROCES SĄDOWY W TOKU.

240 000,00 zł

© EIB SA
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8

2015-08-04

2012-03-26

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC lekarzy, farmac.,
pers.służ.zdrowia
OC podmiotu leczniczego

20

2015-08-14

2015-01-12

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

21

2015-10-04

2015-01-13

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC podmiotu leczniczego

11

2015-10-27

2013-04-14

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

OC podmiotu leczniczego

25

2015-12-14

2015-04-29

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC podmiotu leczniczego

22

2016-02-15

2015-01-28

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC podmiotu leczniczego

15

2016-12-16

2013-10-25

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

OC podmiotu leczniczego

24

2016-12-30

2015-04-20

Izba Przyjęć/Poradnia Chirurgii Ręki

OC podmiotu leczniczego

26

2017-01-02

2015-07-15

Klinika chirurgii klatki piersiowej, ogólnej i
onkologicznej

OC podmiotu leczniczego

28

2017-01-18

2016-12-01

Izba Przyjęć

OC podmiotu leczniczego

27

2017-01-26

2016-11-23

Klinika chorób wewnętrznych i nefrodiabetologii

OC podmiotu leczniczego

18

2017-01-27

2014-10-28

Klinika chirurgii klatki piersiowej, ogólnej i
onkologicznej

OC podmiotu leczniczego

© EIB SA

(BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH - ZOSTANĄ
UZUPEŁNIONE)

ZARZUT NIEPRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZABIEGU
(LAPAROMIA Z CHOLECYSTEKTOMIĄ) NA SKUTEK
KTÓREGO, DOSZŁO DO NIEWYDOLNOŚCI ZESPOLENIA
ŻOŁĄDKOWO-JELITOWEGO. PROCES SĄDOWY W TOKU,
A ETAPIE UZPEŁNIANIA OPINII BIEGŁYCH.
PODCZAS ZABIEGU DOSZŁO DO PERFORACJI JELITA
GRUBEGO, ZMIANY ZAPALNE ŚCIANY W PRZEBIEGU
PRZETOKI TRZUSTKOWEJ I ROPNIA W LOŻY PO
USUNIĘTEJ TRZUSTCE. PROCES SĄDOWY W TOKU.

NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE MEDYCZNE SKUTKUJĄCE
ZGONEM PACJENTA. PROCES SĄDOWY W TOKU.
BRAK SZZCEGÓŁOWYCH INFORMACJ - ZOSTANĄ
UZUPEŁNIONE.

ZAKAŻENIE PODCZAS HOSPOTALIZACJI PO ZABIEGU
OPERACYJNYM URETEROSUSPENSJI SPOSOBEM TOT, W
ZWIĄZKU Z NIETRZYMANIEM MOCZU. PROSES SĄDOWY
W TOKU.
ROSZCZENIE O BŁĄD LEKARSKI, ZARZUTY
NIEWŁASCIWIE PROWADZONEGO LECZENIA ZŁAMANIA
RĘKI, ODWLEKANIE OPERACJI POPRZEZ WIELOKROTNE
NASTAWIANIE RĘKI. ZARZUTY KIEROWANE DO
LEKARZA NA UMOWIE KONTRAKCIE. PROCES SĄDOWY
W FAZIE POCZĄTKOWEJ.
ROSZCZENIE O BŁĄD LEKARSKI. ZARZUT
NIEWŁAŚCIWEGO LECZENIA ZŁAMANEJ RĘKI, CO MIAŁO
WPŁYNĄĆ MA UPOŚLEDZENIE RUCHU KOŃCZYNY
GÓRNEJ.
ZARZUT BŁĘDÓW DIAGNOSTYCZNYCH ORAZ ZŁAMANIA
PRAW PACJENTA, W TYM PRAWA DO INFORMACJI, W
ZWIĄZKU Z NIEWYKRYCIEM ZWICHNIĘCIA KOŚCI
KSIĘŻYCOWATEJ LEWEJ ORAZ ZŁAMANIEM KOŚCI
GROCHOWATEJ LEWEJ.
ZARZUT BŁĘDÓW DIAGNOSTYCZNYCH W ZWIĄZKU Z
URAZEM RZEPKI KOLANOWEJ.
ROSZCZENIE O ZAKAŻENIE.

ROSZCZENIE Z TYTUŁU ŚMIERCI. SPRAWA W
POCZĄTKOWEJ FAZIE LIKWIDACJI. ZGŁOSZONO
WNIOSEK O REKWALIFIKACJĘ SZKODY NA POLISY
LEKARZY.
Razem :

100 000,00 zł

78 665,34 zł

284 316,00 zł
380 000,00 zł
32 160,00 zł
10 001,00 zł

10 000,00 zł

20 000,00 zł

2 000,00 zł
15 000,00 zł
20 000,00 zł
30 000,00 zł

2 484 197 zł
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Rezerwy zawiązane na poczet wypłat z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z działalnością
oddziałów wydzielonych w ramach struktury organizacyjnej Zamawiającego i przekazanych do innego podmiotu
leczniczego z dniem 01.04.2016 r

L.p.

Data
zgłoszenia

Data szkody

1

2010-09-16

2009-07-29

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC
świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

(BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH ZOSTANĄ UZUPEŁNIONE)

OC
świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

ZAKAŻENIE RANY PODCZAS LECZENIE
POOPERACYJNEGO. POSTĘPOWANIE SĄDOWE
W TOKU, NA ETAPIE UZUPEŁNIANIA OPINII
BIEGŁYCH.

11 000,00 zł

Podmiot leczniczy

Grupa

Opis szkody

Wysokość rezerwy
67 850,00 zł

2

2012-11-06

2010-05-28

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

3

2013-02-01

2011-02-07

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w
Łodzi

OC
świadczeniodawcy
opieki zdrowotnej

ZAKAŻENIE RANY BAKTERIĄ
ACINETOBACTER BAUMANIE. POSTĘPOWANIE
SĄDOWE W TOKU.

40 000,00 zł

4

2014-04-09

2013-07-19

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC podmiotu
leczniczego

PACJENT ZARZUCA BRAK ROZPOZNANIA
ZŁAMANIA KOŚCI ŁÓDECZKOWATEJ PRAWEJ.
POSTĘPOWANIE SĄDOWE W TOKU, NA
ETAPIE PO OPINIACH BIEGŁYCH.

5 200,00 zł

2013-10-17

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC podmiotu
leczniczego

ZARZUT SPOWODOWANIA USZCZERBKU W
ZWIĄZKU Z LECZENIEM URAZU KOŃCZYNY
DOLNEJ. POSTĘPOWANIE SĄDOWE W TOKU,
OPINIE BIEGŁYCH KORZYSTNE DLA
SZPITALA.

5 000,00 zł

2014-09-01

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im.
Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi Centralny Szpital Weteranów

OC podmiotu
leczniczego

BŁĄD LEKARSKI W TRAKCIE DIAGNOZY I
LECZENIA. POSTĘPOWANIE SĄDOWE W
TOKU, NA ETAPIE OCZEKIWANIA NA OPINIE
BIEGŁEGO.

166 146,00 zł

5

6

2014-06-20

2015-04-15

Razem :

© EIB SA

295 196 zł
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c)

Wypłaty z tytułu ubezpieczeń majątkowych zgodnie z danymi zakładów ubezpieczeń na dzień 01.02.2017 r.

L.p.

Data szkody

Nazwa

1

2007-02-26

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Ogień i inne żywioły

BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH

12 110 zł

2

2007-02-26

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Ogień i inne żywioły

BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH

12 186 zł

3

2007-03-15

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Mienie od wszystkich ryzyk

BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH

1 828 zł

4

2007-05-27

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Ogień i inne żywioły

BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH

4 875 zł

5

2007-06-26

Ogień i inne żywioły

BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH

1 132 zł

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu
Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

Grupa

Przyczyna szkody

Ogień i inne żywioły

POWSTAŁ ZACIEK NA ŚCIANIE PRAWDOPODOBNIE NASTĄPIŁA
AWARIA PIONU WODNOKANALIZACYJNEGO

Wysokość wypłaty

6

2007-11-05

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

7

2007-11-05

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Ogień i inne żywioły

BRAK DANYCH

8

2008-05-25

Wojewódzkie Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu
Ruchu im. Dr. Z.Radlińskiego

Szyby i szkło od stłuczenia

9

2008-08-20

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

WYBICIE TRZECH SZYB W
WRASZTACIE W WYNIKU PRÓBY
WŁAMANIA

Mienie od wszystkich ryzyk

10

2008-10-31

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Mienie od wszystkich ryzyk

416 zł

11

2009-01-10

Mienie od wszystkich ryzyk

W WYNIKU NISKICH TEMPERATUR
POMARZŁY RYNNY

2 377 zł

12

2010-03-18

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Z NIEWIADOMYCH PRZYCZYN W
POKOJU NA PIERWSZYM PIĘTRZE
DOSZŁO DO ZALANIA POKOJU NA
PARTERZE

BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH

4 221 zł

13

2010-05-15

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Mienie od wszystkich ryzyk
Mienie od wszystkich ryzyk

BRAK SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH

4 866 zł

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

© EIB SA

ZALANIE POMIESZCZEŃ W WYNIKU
WYBICIA WODY Z KRATKI
KANALIZACYJNEJ

2 388 zł

1 046 zł
183 zł
612 zł
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14

2010-11-10

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Mienie od wszystkich ryzyk

PRZECIEK Z WYŻSZEJ KONDYGNACJI
PRZYCZYNA ZALANIA KORYTARZA

15

2011-02-08

Mienie od wszystkich ryzyk

16

2011-02-24

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Z NIEZNANEJ PRZYCZYNY ZOSTAŁY
ZALANE DWA PIĘTRA ORAZ
URZĄDZENIA W SZPITALU

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

Mienie od wszystkich ryzyk

18

2011-06-03

19

2011-07-20

21

2011-10-19

17

20

2011-02-24

2011-07-20

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

Mienie od wszystkich ryzyk

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

WANDALIZM/DEWASTACJA

658 zł

17 118 zł
365 zł

WANDALIZM/DEWASTACJA

1 586 zł

Mienie od wszystkich ryzyk

WANDALIZM/DEWASTACJA

1 000 zł

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

Mienie od wszystkich ryzyk

PRZEPIĘCIE

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

Mienie od wszystkich ryzyk

KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

Mienie od wszystkich ryzyk

432 zł

PRZEPIĘCIE

3 000 zł

Mienie od wszystkich ryzyk

WANDALIZM/DEWASTACJA

3 902 zł

1 000 zł

3 247 zł

22

2012-02-21

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

23

2012-02-21

Mienie od wszystkich ryzyk

WANDALIZM/DEWASTACJA

24

2012-04-19

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów
I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi
I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

Mienie od wszystkich ryzyk

USZKODZENIE POMPY INFUZYJNEJ

1 810 zł

26

2012-07-19

Mienie od wszystkich ryzyk

HURAGAN

3 859 zł

27

2013-01-25

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Mienie od wszystkich ryzyk

USZKODZENIE POMPY INFUZYJNEJ

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

Mienie od wszystkich ryzyk

DESZCZ NAWALNY

16 630 zł

29

2013-10-29

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

PRZEPIĘCIE

5 199 zł

Mienie od wszystkich ryzyk

PRZEPIĘCIE

4 520 zł

30

2013-10-29

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Mienie od wszystkich ryzyk

PRZEPIĘCIE

1 383 zł

25

28

2012-04-19

2013-07-29

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

Mienie od wszystkich ryzyk
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416 zł
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W DNI WOLNE OD PRACY DOSZŁO DO
AWARII AUTOKLAWU I DOSZŁO DO
CZĘŚCIOWEGO ZALANIA
MAGAZYNÓW APTEKI ZE SPRZĘTEM
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

31

2014-01-04

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

32

2014-02-19

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

Mienie od wszystkich ryzyk

33

2014-02-19

I Szpital Miejski im. Dr. E. Sonnenberga w Łodzi

Mienie od wszystkich ryzyk

34

2014-07-01

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

USZKODZENIE PRZEZ PACJENTA
POMPY STRZYKAWKOWEJ

Mienie od wszystkich ryzyk

PRZEPIĘCIE

35

2015-06-16

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Mienie od wszystkich ryzyk

NASTĘPSTWA SZKÓD WODNO
KANALIZACYJNYCH

12 842 zł

36

2015-06-25

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Mienie od wszystkich ryzyk

PRZEPIĘCIE

81 303 zł

37

2016-01-22

SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej
Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
Weteranów

Mienie od wszystkich ryzyk

ZALANIE WSKTEK ROZSZCZELNIENIA
INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

Mienie od wszystkich ryzyk

USZKODZENIE PRZEZ PACJENTA
POMPY STRZYKAWKOWEJ

Razem :

d)
e)
L.p.
1
2
3

27
23
24

Brak rezerw na poczet wypłat odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych.

7 466 zł

460 zł
1 999 zł
500 zł

8 437 zł

227 368 zł

Szkodowość z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych zgodnie z danymi zakładów ubezpieczeń na dzień 30.01.2017 r. Wszystkie szkody
dotyczą SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów.
Data
Data szkody
Grupa
Przedmiot szkody
Wysokość wypłaty
wypłaty
2000-01-21

Brak danych obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego

Brak danych

5 129 zł

2001-10-16

Brak danych obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego

Brak danych

2 867 zł

Szkoda na osobie - obrażenia ciała osoby
znajdującej się w pojeździe

6 000 zł

2000-12-30
2005-12-27
2011-01-04
2011-01-04

Brak danych obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego
Brak danych obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego
2011-06-27 obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego
2011-03-29 AC klienta korporacyjnego
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Brak danych
Brak danych

Szkoda całkowita

701 zł

2 198 zł
49 300 zł
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22

2011-07-20

2011-10-04

AC klienta korporacyjnego

Szkoda częściowa

12 672 zł

20

2011-09-11

2011-10-17

AC klienta korporacyjnego

Szkoda częściowa

2 767 zł

19
21
18
5

2011-09-11
2011-09-11
2011-10-24
2012-05-11

2012-01-30 obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego
2011-10-03 obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego
2011-11-04 obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego
2015-05-26

6

2012-05-11

2015-05-28

7

2012-05-11

2015-03-12

8

2012-05-11

2013-01-25

10

2012-05-11

2012-11-22

9

2012-05-11

2012-12-13 obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego

obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego

2012-05-11

2012-11-22 obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego

12

2012-05-11

2012-10-10 obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego

13

2012-05-11

2012-09-25 obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego

15

2012-05-11

2012-07-03 AC klienta korporacyjnego

16
17
4
1
2
3

29

2012-05-11
2012-05-11
2012-05-11
2013-05-09
2013-07-16
2013-07-16
2013-07-16
2015-01-25

2012-07-24

AC klienta korporacyjnego

Częściowe uszkodzenie pojazdu

Całkowite uszkodzenie pojazdu

Szkoda na osobie - obrażenia ciała osoby
znajdującej się w pojeździe
Szkoda na osobie - obrażenia ciała osoby
znajdującej się w pojeździe
Szkoda na osobie - zgon osoby znajdującej się w
pojeździe
Szkoda na osobie - zgon osoby znajdującej się w
pojeździe

2012-06-19 AC klienta korporacyjnego

2013-06-03 obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego

468 zł

211 888 zł

15 112 zł
6 000 zł
8 000 zł
8 738 zł
1 104 zł
3 000 zł
125 000 zł
2 865 zł

Szkoda całkowita

108 330 zł

Szkoda całkowita

Częściowe uszkodzenie pojazdu

2013-07-29 obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego

Częściowe uszkodzenie pojazdu

Brak danych AC klienta korporacyjnego

Brak danych
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200 zł

15 888 zł

obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego Częściowe uszkodzenie pojazdu

2013-07-30 obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego

2 201 zł

Szkoda całkowita
Szkoda całkowita

2012-06-25 AC klienta korporacyjnego

2013-09-25

Strata rzeczowa

Szkoda na osobie - zgon osoby znajdującej się w
obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego
pojeździe
Szkoda na osobie - zgon osoby znajdującej się w
obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego
pojeździe
Szkoda na osobie - obrażenia ciała osoby
obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego
znajdującej się w pojeździe
Szkoda na osobie - zgon osoby znajdującej się w
obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego
pojeździe

11

14

Strata rzeczowa

Częściowe uszkodzenie pojazdu

196 zł

2 670 zł
3 702 zł

148 zł

1 901 zł

886 zł

10 874 zł
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30
f)

2015-02-05

Brak danych obow. OC poj. mech. klienta korporacyjnego

Brak danych

13 005 zł

Brak rezerw na poczet wypłat odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych.
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