
Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

na Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
na  potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane 
w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

§1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia:

1. Okres ubezpieczenia – Zadanie I i II – 01.03.2018-28.02.2020
1. Płatność składki – ratalna (podzielona na kwartalne raty)
2. Obsługa ubezpieczeń – wszelka dokumentacja dotycząca wniosków o wystawienie polis, korespondencja w sprawie

likwidacji  szkód i  innych pism dotyczących obsługi  ubezpieczeń Zamawiającego będzie kierowana i  prowadzona
przez brokera ubezpieczeniowego Kancelarię Prawniczo-Brokerską Adversum Spółkę z o.o. z siedzibą w Warszawie,
adres do korespondencji w Ełku , ul. wojska Polskiego 54

§2. Warunki dla poszczególnych Zadań (rodzajów ubezpieczeń).

ZADANIE I ZAMÓWIENIA

WARUNKI DLA OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO
DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

A. Warunki wymagane (obligatoryjne):

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka:
Obowiązkowe  ubezpieczenie  z  tytułu  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  albo  niezgodnego  z  prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności  leczniczej (Dz.U. nr 112, poz.  654) na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
22.12.2011 r. (Dz.U. nr 293 poz. 1729)
Obowiązkowa  klauzula  dodatkowa  do  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej:
Ubezpieczyciel  rezygnuje  z  regresu  do  Ubezpieczającego,  Ubezpieczonego  lub  osób,  za  które  ponosi
odpowiedzialność, w przypadku szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa.

1) Franszyzy redukcyjne i integralne:
a) Franszyza redukcyjna : BRAK
b) Franszyza integralna   : BRAK

Sumy gwarancyjne, limity odpowiedzialności łącznie dla Zamawiającego

Zakres odpowiedzialności/klauzula dodatkowa

Limit odpowiedzialności
na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie

ubezpieczenia

LIMIT
100.000 Euro na jedno

i 500.000 Euro na
wszystkie zdarzenia
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ZADANIE II ZAMÓWIENIA

WARUNKI DLA DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

A. Warunki wymagane (obligatoryjne):

1) Zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka:
Odpowiedzialność cywilną zamawiającego oraz wszystkich jego jednostek organizacyjnych za szkody na mieniu i osobie
powstałe w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia, w tym odpowiedzialność wynikająca z udzielania
świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 25
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (ubezpieczenie nadwyżkowe) . Zakres pokryje również
odpowiedzialność za podwykonawców zamawiającego bez prawa do regresu.
Ubezpieczeniem objęte  są  wypadki  ubezpieczeniowe zaistniałe  w  okresie  ubezpieczenia,  z  których  roszczenia  zostaną
zgłoszone przed upływem ustawowych terminów przedawnienia.  Za wypadek ubezpieczeniowy przyjmuje się zdarzenie
polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy powodujące szkodę.
UWAGA:  Zamawiający  dopuszcza  oferty  zawierające  dwa  odrębne  ubezpieczenia  (nadwyżkowe  i  OC  ogólne
przedsiębiorstwa), jednak powinny łącznie zawierać wymagany zakres ubezpieczenia. Limity odpowiedzialności w obydwu
ubezpieczeniach powinny być takie same

1) Franszyzy redukcyjne i integralne:
a) Franszyza redukcyjna: brak (z wyjątkiem przypadku, gdy szkoda będzie likwidowana z tytułu klauzuli OC pracodawcy

i  odszkodowanie  lub  zadośćuczynienie  będzie  stanowić  nadwyżkę  ponad  świadczenie  wypłacone  osobom
uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych)

a) Franszyza integralna: brak

2) Klauzule :
 Przyjęcie klauzuli rażącego niedbalstwa
 Przyjęcie klauzuli aktualności ochrony ubezpieczeniowej
 Przyjęcie klauzuli stempla bankowego
 Przyjęcie klauzuli płatności niewymagalnych rat

3) Klauzule preferowane
20 pkt - stała suma gwarancyjna (brak konsumpcji po wypłacie odszkodowania)
20 pkt – pokrycie szkód wynikających z działania umyślnego osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność

Sumy  gwarancyjne,  limity  odpowiedzialności  łącznie  dla  Zamawiającego  (dla  wszystkich  jednostek  organizacyjnych).

Zakres wymagany (obligatoryjny). W ofercie muszą się znaleźć trzy opcje wysokości limitów odpowiedzialności:

Zakres odpowiedzialności/klauzula dodatkowa

Limit odpowiedzialności
/podlimit

(na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie

ubezpieczenia)
Wariant I

LIMIT GŁÓWNY Zakres podstawowy (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa)
500.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia

Wariant II
LIMIT GŁÓWNY Zakres podstawowy (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa)

1 000.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia

Podlimity

OC pracodawcy
(odpowiedzialność  za  szkody  osobowe  z  tytułu  wypadków  przy  pracy  wobec  osób
zatrudnionych  niezależnie  od  podstawy  prawnej  zatrudnienia,  w  tym  wolontariuszom,
stażystom)

300.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia
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OC za produkt 
100.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia

OC za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do
środowiska

100.000 zł
 na wszystkie zdarzenia

OC za szkody powstałe w nieruchomościach lub ruchomościach, z których ubezpieczający
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub pokrewnego

stosunku prawnego

150.000 zł na jedno
zdarzenie

i 300.000 zł na wszystkie
zdarzenia

OC za szkody w mieniu spowodowane pracownikom (w tym pojazdy mechaniczne) 10.000 zł
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