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CZĘŚĆ A 
INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Zamawiający:  

 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 
Adres: 50-345 Wrocław, ul Czerwonego Krzyża 5/9 
NIP:  - 898-18-53-248                 REGON:   - 000291121 -   
 
 
 
Postępowanie przygotowuje i przeprowadza w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako jego 

Pełnomocnik:  

Akma-Brokers Sp. z o.o. 

Ul. Poleska 27 

40 – 733 Katowice 

Przedstawicielstwo we Wrocławiu: ul. Kościuszki 108a/30, 50-441 Wrocław 

 

2. Przedmiot zamówienia.  

Przedmiotem ubezpieczenia jest: 

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa we Wrocławiu w związku z posiadanym mieniem i wykonywanymi zadaniami, kod 
wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66516400-4, 

• ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych mienia stanowiącego własność lub 

znajdującego się w posiadaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we 

Wrocławiu, kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66515100-4, 

• ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia stanowiącego własność lub 

znajdującego się w posiadaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we 

Wrocławiu, kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66515000-3, 

• ubezpieczenie od wszystkich ryzyk sprzętu elektronicznego stanowiącego własność lub 

znajdującego się w posiadaniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we 

Wrocławiu. kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  66515400-7. 

• Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym  kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

66514120-3 

• Ubezpieczenia komunikacyjne: Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów, Następstwa 

Nieszczęśliwych Wypadków, Auto Casco wraz z ryzykiem Kradzieży, ubezpieczenie auto 

assistance; kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  66516100-1 (OC), 66514110-0 

(AC), 66512100-3 (NNW), 66514110-0 (assistance). 

Szczegółowy zakres poszukiwanego ubezpieczenia określono w części C – „Opis przedmiotu 

zamówienia”.  
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3. Podstawa prawna postępowania o udzielenie zamówienia i tryb udzielania zamówienia oraz inne 
informacje dotyczące postępowania.  

1) Ilekroć niżej zastosowane jest pojęcie specyfikacji lub SIWZ, oznacza ono niniejszą specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. 

2) Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie ”Ustawa”, bez 
bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). Do niniejszego postępowania mają 
również zastosowanie obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych Ustawą.  

4) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia lub zamówień uzupełniających w trybie 
zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania tego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy 
– zakładowi ubezpieczeń, zgodnie z warunkami określonymi w art. 67 ust 1 pkt 6) Ustawy. 

5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych. 

6) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

7) Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art. 29 ust 4 Ustawy. 

8) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

4. Informacja o braku zamiaru zawarcia umowy ramowej i ustanawiania dynamicznego systemu 
zakupów. 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanawiać 
dynamicznego systemu zakupów. 

 

5. Informacja na temat wskazania przez wykonawcę  części zamówienia, którą zamierza 
powierzyć podwykonawcom.  

Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy, jeżeli będzie realizował umowę przy udziale podwykonawców (art. 36 ust 4 Ustawy). Do 
tego celu Wykonawca może wykorzystać załącznik nr 6 do SIWZ.  

 

6. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego. 

Umowa ubezpieczenia, obejmująca przedmiot zamówienia, zostanie zawarta przy udziale brokera 
ubezpieczeniowego i będzie wykonywana za jego pośrednictwem: 

AKMA BROKERS Sp. z o.o., ul. Poleska 27, 40 – 733 Katowice, 
nr KRS 0000052138, wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych nr 00000050/U, 
Przedstawicielstwo we Wrocławiu, ul. Kościuszki 108a/30 
50-441 Wrocław 
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CZĘŚĆ B 
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 

 

1. INFORMACJE WSTĘPNE. 

1.1  Numer postępowania.  
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:20/P/2010 
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

1.2  Informacje dodatkowe. 

a) Zamówienie powinno być realizowane wg wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, w Rozdziale C – „Opis przedmiotu zamówienia – wymagania zamawiającego”. 

b) Wszelkie informacje zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały 
zamieszczone wyłącznie w celu przygotowania oferty. 

c) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca bez 
względu na wynik postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 

 

 
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

1) Terminy dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń podane są w części C SIWZ. Przez wymagany 

termin wykonania umowy rozumie się przyjęty w umowach ubezpieczenia okres ubezpieczenia, z 

zastrzeżeniem, że: 

a) początek okresu ubezpieczenia jest także początkiem okresu odpowiedzialności, 

b) w odniesieniu do Zamawiającego będącego zobowiązanym do wszczęcia postępowania o 

zamówienia publiczne, okres ubezpieczenia może być przedłużony na czas niezbędny do 

ukończenia postępowania dotyczące nowego okresu ubezpieczenia, jednak nie więcej niż o 3 

miesiące, pod warunkiem, że Zamawiający wszczął postępowanie bez zbędnej zwłoki, lecz nie 

później niż 1 miesiąc przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia, jednak z przyczyn od niego 

niezależnych nie zdołał go ukończyć lub jest bardzo prawdopodobne, że nie zdoła go ukończyć 

przed upływem bieżącego okresu ubezpieczenia.  

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH 
WARUNKÓW. 

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, 

2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. dotyczące: 

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
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c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

3.2. Do oceny spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi wykazać, iż: 

posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 22 
maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2003.124.1151 z późn. zm.) 

Ocena spełniania powyższych wymagań nastąpi poprzez szczegółową analizę dokumentów i 
oświadczeń złożonych przez wykonawców, zgodnie z formułą „spełnia/ nie spełnia”. 

 

 

4.  WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY. 

4.1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu 
potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie z art. 24 ust. 1 Ustawy zobowiązany jest do 
załączenia do oferty: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego  naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed 
upływem terminu składania  ofert. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie muszą być złożone w/w  dokumenty dla każdego z nich.  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może złożyć w miejsce w/w 
dokumenty, o których mowa w obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).  

4.2. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o  których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy zobowiązany jest 
do załączenia do oferty: 

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. (W przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w 
ofercie musi być złożony w/w  dokument dla każdego z nich), 

2) zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym zamówieniem lub 
innego dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności 
ubezpieczeniowej, jeżeli przepisy prawa nie przewidują konieczności posiadania zezwolenia. (W 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców w ofercie musi być złożony w/w  dokument dla każdego z nich). 
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4.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust.2b Ustawy). 

4.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  powyżej w pkt. 4.3., a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentów wymienionych wyżej w pkt 4.1 ppkt. od 1) do 4).  

4.5. W przypadku podmiotów wymienionych powyżej w pkt 4.4.  przekładane przez Wykonawcę kopie 
dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność                z 
oryginałem przez te podmioty. 

4.6. Wszystkie wymagane dokumenty składane przez ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie 
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 
(Dz.U. Nr 226, poz. 1817), należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. 

 

5. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w Części B.5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 

2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, wykonawca może zastąpić je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
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pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ust. 2 stosuje 

się odpowiednio. 

 

6. WYKONAWCY SKŁADAJĄCY OFERTĘ WSPÓLNĄ.  

1. Od każdego z wykonawców składających ofertę wspólną wymagane jest ponadto przedstawienie 
pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust 2 Ustawy). 

1. W przypadku, gdy jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawców 
występujących wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców. Z umowy tej w szczególności powinno 
wynikać: 

a) ustalenie zasad współpracy pomiędzy wykonawcami występującymi wspólnie w 
przedmiotowym zakresie co najmniej w okresie realizacji zamówienia, 

b) wskazanie udziału procentowego poszczególnych wykonawców w konsorcjum, 

c) wskazanie koasekuratora wiodącego w konsorcjum, 

d) uprawnienie koasekuratora wiodącego do samodzielnej (w imieniu konsorcjum) likwidacji 
szkód do kwoty 100.000,00 zł, 

e) ponoszenie przez wykonawców odpowiedzialności solidarnej za wykonanie umowy (zgodnie 
z art. 141 ustawy), 

f) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację 
zamówienia, 

g) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody zamawiającego. 
 

7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z 
WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ. 

Zamawiający z wykonawcami porozumiewać się będzie w niniejszym postępowaniu w następujący 
sposób:  

a) Postępowanie będzie prowadzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenia, 
wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z 
zastrzeżeniem punktu c). 

b) Pytania dotyczące SIWZ składane mogą być na piśmie w terminach określonych ustawą. 

c) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej przy 
przekazywaniu następujących dokumentów: 

• pytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ, 

• zmiany treści SIWZ, 

• wniosek o wyjaśnienie treści oferty, 

• wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

• informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek 
rachunkowych, a także innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze 
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specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści 
oferty, 

• oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek 
polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, 

• wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
oraz odpowiedź wykonawcy, 

• zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali z 
postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

• zawiadomienia o unieważnieniu postępowania. 

d) W przypadku korespondencji przesłanej faksem lub pocztą elektroniczną każda ze stron na 
żądanie drugiej powinna niezwłoczne potwierdzić fakt jej otrzymania (art. 27 ust.2 Ustawy). 

e) Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub poczty elektronicznej po godzinach urzędowania 
zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą 
zarejestrowania. 

f) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

g) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na swojej stronie internetowej 
www.rckik.wroclaw.pl 

h) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Dokonana w ten sposób zmiana 
SIWZ zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której specyfikacja została 
udostępniona (art. 38 ust. 4 Ustawy).  

i) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym 
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie 
internetowej. 

Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 
 

Wyjaśnienia dotyczące zamówienia publicznego udzielane będą przez Brokera, jako Pełnomocnika 

Zamawiającego. Przedstawicielami Brokera uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z 

wykonawcami są pracownicy Brokera: 

     IZABELA KRECIŃSKA, fax.  (71) 789 90 22 

       E-MAIL : wroclaw@akmabrokers.com.pl 

Adres: 

Akma-Brokers Sp. z o.o. 

Ul. Poleska 27 

40 – 733 Katowice 
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Przedstawicielstwo we Wrocławiu: ul. Kościuszki 108a/30, 50-441 Wrocław 

 

          

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.  

9.1 Wymagania ogólne. 

1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 
do specyfikacji. 

3) Do oferty dołączone powinny być załączniki (w tym oświadczenia i dokumenty) zgodnie z wymaganiami 
niniejszej SIWZ. 

4) Do oferty należy dołączyć teksty ogólnych warunków ubezpieczenia aktualnie obowiązujących u 
wykonawcy dla ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia (oraz szczególnych 
warunków ubezpieczenia, jeżeli występują). Nie jest wymagane dołączanie warunków ubezpieczenia 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

5) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą techniką, w sposób 
czytelny. 

6) Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki były podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy i opatrzone ich imiennymi pieczątkami. Wymaga się, aby nie zapisane strony 
oferty były parafowane. Dopuszcza się parafowanie przez jedną z osób podpisujących ofertę. 

7) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw)  - w formie 
oryginału lub kopii potwierdzonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem - do reprezentowania 
Wykonawcy dla osób podpisujących ofertę, chyba że umocowanie do reprezentowania wykonawcy 
wynika z załączonej do oferty kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. 

8) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, zawierające jakąkolwiek treść, były ponumerowane. 

9) Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonywane w sposób czytelny  
i dodatkowo opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.  

10j) Oferta musi być w pełni zgodna z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

11) Wymaga się, aby formularz oferty i załączniki zostały wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i 
ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji bez dokonywania zmian. W przypadku, 
gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy wpisuje się „nie dotyczy”. 
Wykonawca może złożyć ofertę na własnych drukach lub formularzach pod warunkiem, że ich treść 
będzie zgodna z drukami i formularzami załączonymi do SIWZ. 

12) Oferta oraz wszelkie oświadczenia i dokumenty składane w trakcie postępowania są jawne, z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z 
późn. zm.), jeśli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być 
udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
powinny być wyodrębnione (np. zamieszczone w dołączonej do oferty odrębnej kopercie opisanej jako 
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„Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art.86 ust. 4 ustawy. 

9.2 Wprowadzanie zmian, wycofanie oferty. 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to 
przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy 
pisemnej. 

Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam 
sposób, co oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy dodatkowo 
opatrzyć napisem: ZMIANA.  

2) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co 
oferta. Opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 
napisem: WYCOFANIE.  

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. 
 

Opis sposobu opakowania i oznakowania oferty. 

1) Wykonawca winien umieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie lub nieprzejrzystym 

opakowaniu, które będą zaadresowane do Zamawiającego w następujący sposób: 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

Ul. Czerwonego Krzyża 5/9 

50-345 Wrocław 

 

oraz będą posiadały oznaczenia: 

Znak sprawy: 20/P/2010 

Oferta na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

 
 

Nie otwierać przed – 22-09-2010 godz. 13.00 

Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznaczeniami podanymi powyżej posiadała nazwę i adres          

wykonawcy, aby ofertę można było odesłać w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie         

składania ofert. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych 

wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

 

Składanie ofert. 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - nie później niż do dnia 22-09-2010 r. do 

godziny 12.30. 

2) Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajduje się w siedzibie 

Zamawiającego do daty i godziny składania ofert. 

3) Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do Zamawiającego z zaznaczeniem daty 

i godziny złożenia.  
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4) Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  

 

Otwarcie ofert. 

1) Otwarcie ofert i zmian do ofert nastąpi w dniu 22-09-2010 godz.13.00 w siedzibie 

Zamawiającego, w pokoju S406 

2) Otwarcie ofert jest jawne. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4) Podczas otwierania ofert zostaną ogłoszone: 

a) stan otwieranych ofert (koperty wewnętrzne winny być nienaruszone do chwili otwarcia), 

b) nazwy i adresy wykonawców,  

c) ceny ofert i terminy wykonania zamówienia, 

d) warunki płatności zawarte w ofertach.  

5) Oferty oznaczone „wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty 

wewnętrzne nie będą otwierane. 

6) W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający 

prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3) i 4).  

 

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

 

1. Wymagane jest podanie w ofercie składek na 12-miesięczny okres ubezpieczenia dla każdego z 

ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia. 

2. Ceną w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, jest składka obliczona przez 

Wykonawcę dla danego ubezpieczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do podania stawki procentowej oraz ceny każdej pozycji 

formularza cenowego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji. 

4. Wymaga się, aby cena podana w ofercie wyrażona była w złotych polskich liczbowo i słownie. 

5. Dopuszcza się określanie sum gwarancyjnych w euro (€), z jednoczesnym podaniem sposobu 

przeliczenia na złote polskie. 

6. Wymaga się, aby ceny były zaokrąglone do pełnych złotych. 

7. W cenie każdej pozycji Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie elementy konieczne do 

kompleksowego wykonania zamówienia. Wymaga się, aby cena każdej pozycji zawierała w sobie 

ewentualne upusty, rabaty, zwyżki lub zniżki oferowane przez Wykonawcę. 

8. Ceną oferty przyjmowaną do oceny ofert jest zsumowana wartość poszczególnych pozycji 

formularza cenowego z kolumny „Cena ubezpieczenia” (tj. „CENA ŁĄCZNA”). 
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11. KRYTERIA I OCENA OFERT.  
 

1.  Przy ocenie ofert zastosowane zostaną następujące kryteria: 

     CENA OFERTY - Waga kryterium – 100pkt (100%) 

     Ocena kryterium będzie obliczana według następującego wzoru: 

     C=Cn/Co*100%*100 pkt 

            gdzie Cn – cena łączna oferty najtańszej,  

     Co – cena łączna z formularza oceny ofert rozpatrywanej oferty. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uważana ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów z   
punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert. 

3. W toku badania ofert zamawiający dokona badania ważności ofert – oceni spełnianie przez 
wykonawców warunków udziału w postępowaniu i oceni oferty zgodnie z wyżej wymienionymi 
kryteriami. 

4. Oceniane będą tylko oferty całkowicie zgodne ze specyfikacją. Niedopuszczalne są jakiekolwiek 
zmiany w ustalonym w specyfikacji zakresie ubezpieczenia (w wymaganiach minimalnych), w 
szczególności: 

a. zmiany treści klauzul obligatoryjnych, 

b. wprowadzanie limitów dla klauzul niższych niż przewidziane w SIWZ, 

c. wprowadzanie dodatkowych ograniczeń odpowiedzialności, 

d. ustalanie udziałów własnych w szkodzie / odszkodowaniu wyższych niż przewidziane w 
specyfikacji.  

a. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

b. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem pkt 7). 

c. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, 
a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

d. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o: 

i.  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), 
siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

ii. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne  
i prawne, 

iii. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

iv. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.  
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5. Zamawiający zamieści te informacje także na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie.  

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie przewidzianym w art. 94 
Ustawy. 

 
12.  UMOWA 

Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawców jeżeli: 

a) wystąpią zmiany przepisów prawa, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego 
ubezpieczenia określonego w niniejszym SIWZ lub spowodują niezasadność danego 
ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ, 

b) wystąpią zmiany stanu faktycznego, które powodować będą konieczność rozszerzenia danego 
ubezpieczenia określonego w niniejszym SIWZ lub spowodują niezasadność danego 
ubezpieczenia przewidzianego w SIWZ (np. zmiana w zakresie działalności, sprzedaż lub zakup 
pojazdu mechanicznego), 

c) nastąpią zmiany w mieniu Zamawiającego, które skutkować będą koniecznością skorygowania 
sum ubezpieczenia lub limitów podanych w SIWZ. 

2. Procentowa stawka ubezpieczeniowa określona w formularzu cenowym (załącznik nr 5) będzie miała 
zastosowanie w przypadku wystąpienia  zmian o których mowa wyżej w umowie ubezpieczenia oraz do 
wszelkich rozliczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia, wynikających np. ze zmian w sumach 
ubezpieczenia. 

Rozliczenie należnej składki odbywa się  wg algorytmu : stawka procentowa x ilość dni faktycznej ochrony 
ubezpieczeniowej = cena ubezpieczenia. Według tej samej formuły  odbywać się będzie zwrot składki za 
niewykorzystany okres ubezpieczenia. 

Przyjmuję się, że każdy rok kalendarzowy liczy 365 dni. 
 
 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Przy podpisaniu Zamawiający nie będzie żądać od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
 
14. WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach przewidzianych w 
Ustawie, w szczególności w art. 24 PZP. 

 
 
15. ODRZUCANIE OFERT 

Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach przewidzianych w Ustawie, w szczególności w art. 89 PZP. 
 

 
16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach i trybie przewidzianym w 
Ustawie. 
 
 
17. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.  



 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dotycząca  ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we 
Wrocławiu 

 

 

 17 

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane dziale VI Ustawy (art. 179 - 198g Ustawy). 
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków  
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa  w art. 154 pkt 5 Ustawy. 
 
17.1 Odwołania 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest 
on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 
Ustawy. 
 
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej 
czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy.  
 
W postępowaniach o wartości mniejszej niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
 
17.2 Skarga do sądu 
Na orzeczenie Izby wydane w postępowaniu odwoławczym stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ C 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1.Termin wykonania umowy.  
 
Wymagany termin wykonania umowy ubezpieczenia: 12 miesięcy tj. dla ubezpieczeń majątkowych od 
07.10.2010r do 06.10.2011r., dla ubezpieczeń komunikacyjnych począwszy od 03.10.2010r. na 12 
miesięcy w zależności od daty rozpoczęcia okresu ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów 
zgłoszonych do ubezpieczenia przed 06.10.2011r. 

 

2.Wykaz lokalizacji: 

 
Lp. Wyszczególnienie Adres 
1 Siedziba,  ul. Czerwonego Krzyża 5/9 Wrocław 
2 Oddział Terenowy Ul. Iwaszkiewicza 5, Legnica 
3 Oddział Terenowy Głogów, ul.Kościuszki 15 
4 Oddział Terenowy Lubin, ul. Bema 5 
5.  magazyny główne, zaplecza Przy siedzibie i oddziałach. 

 

3.Rodzaje ubezpieczeń 

 
1. Ubezpieczenie mienia 
 
A. Zakres ubezpieczenia 

ogień i inne zdarzenia 
losowe 

 
O ile OWU nie stanowią korzystniej dla ubezpieczającego - zawierający 
minimum: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, 
powódź,huragan (działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek.), 
deszcz nawalny, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina, 
śnieg i lód, grad, dym, sadzę, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, 
wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji minimum z 
takich przyczyn jak: awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń (w tym 
powstała wskutek ich zamarznięcia), pozostawienie otwartych kranów lub 
innych zaworów, cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci 
kanalizacyjnej, samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, 
zraszaczowych lub tp. z innych przyczyn niż wskutek pożaru, koszty naprawy  
uszkodzonych wskutek pęknięcia lub rozerwania przewodów lub urządzeń,  
upadek drzew, budynków lub budowli, przepięcia, szkody w wyniku drobnych 
prac budowlano-remontowych, skażenie lub zanieczyszczenie mienia, 
spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, 
zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w 
związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia 
(bez ograniczeń, lecz do wysokości sumy ubezpieczenia). Ubezpieczenie 
obejmie również koszty robót pomocniczych związanych z naprawą (w tym 
rozmrożeniem) 
Zakres ubezpieczenia obejmie również  szkody powstałe wskutek dewastacji / 
wandalizmu, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie. Ochrona nie 
dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy 
niż 30 dni. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wynikłe z niezachowania 
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właściwej temperatury dla substancji i preparatów wymagających 
odpowiedniego przechowywania chłodniczego. 
Zamawiający informuje przy tym, że : 
1.   prowadzi  codzienny rejestr stanu zapasów przechowywanych towarów z 
uwzględnieniem ich typu, ilości i wartości 
2. jest zatrudniony przez zamawiającego specjalista (chłodniarz) dokonujący 
czynności serwisowych i napraw urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta 
oraz posiada wystarczający zapas części zamiennych aby w razie potrzeby 
mógł wykonać drobne naprawy. 
3. Istnieje fizyczna możliwość odczytu i rejestracji temperatury w komorze 
chłodniczej 
4. Urządzenia chłodnicze posiadają odpowiednią wydajność w celu 
utrzymania odpowiedniej temperatury całkowicie zapełnionego pomieszczenia 
chłodniczego a ponadto będzie zapewniona odpowiednia zapasowa rezerwa 
chłodnicza (co najmniej 30%) w formie zapasowych urządzeń chłodniczych 
5. W pomieszczeniach chłodniczych nie ma zainstalowanego centralnego 
systemu alarmującego i rejestrujący poziom temperatury, ale każde 
urządzenie posiada własny system monitorowania i system alarmowy 
kontrolowany przez osobę dyżurną przez cała dobę. 
prowadzi książkę raportów z zapisami co najmniej trzech odczytów poziomu 
temperatury dziennie dla każdego pomieszczenia chłodniczego 
6. Dokładność odczytów poziomu temperatury jest sprawdzana za pomocą 
skalowanego niezależnego termometru, co najmniej dwa razy tygodniowo 
7. Zamawiający posiada zasilanie rezerwowe. 
 

 
B. Miejsce ubezpieczenia  

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy 
rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie Polski, gdzie 
znajduje się ubezpieczone mienie należące do Ubezpieczającego lub 
znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą oraz na wszystkie 
miejsca prowadzenia przez niego działalności. 

 
C. Ubezpieczone przedmioty i sumy ubezpieczenia  
Przedmiot ubezpieczenia 
Środki trwałe, niskocenne , 
środki obrotowe własne oraz 
powierzone (np. będące 
przedmiotem umowy 
użyczenia, depozytu czy innej 
tego typu umowy) 

Sumy w zł 

- budynki i budowle 
 
 
 
  

24.922.796,63 

Sumy stałe,wg. wartości księgowej brutto - dotyczy wszystkich wymienionych  wg 
wykazu nr 1  

 

- maszyny, urządzenia i 
wyposażenie  

 
 
 
 
- Środki trwałe niskocenne 

8.753.544,89 
sumy stałe,  
w tym: 
7.476.345,89  wg wartości księgowej brutto 
1.277.199,00 wg wartości nowej – wg  wykazu nr 1  
 
1.406.967,18 pierwsze ryzyko wg wartości zakupu  
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- Mienie  powierzone nie 
wymienione w aneksie nr 
2 (dzierżawa,  użyczenie, 
leasing)  

- Nakłady inwestycyjne 

50.000,00 zł sumy stałe, wartość rzeczywista 
 
 
 
50.000,00 zł pierwsze ryzyko 
wg wartości odtworzenia 

Materiały wykorzystywane do 
produkcji , surowce, produkty  
(środki obrotowe to głównie  
krew, preparaty 
krwiopochodne, 
osoczopochodne, surowice, 
półprodukty i produkty 
krwiopochodne oraz 
materiały, art. Opatrunkowe, 
medyczne wykorzystywane w 
procesie produkcji oraz inne 
zapasy magazynowe w tym 
powierzone, depozyty itp.) 
- Żywność- Ekwiwalent za 

oddaną krew 
 

9 000.000,00 zł sumy stałe sumy ubezpieczenia wg wartości wytworzenia lub 
nabycia 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.000,00 zł sumy stałe sumy ubezpieczenia wg wartości nabycia 

- gotówka w schowkach  35.000,00 zł pierwsze ryzyko wg wartości nominalnej  

- mienie pracowników  134,500,00 zł 
500zł x 269 osoby pierwsze ryzyko, wartość rzeczywista 

Limity odpowiedzialności: 
 

Szkody spowodowane przepięciem – limit 2.000.000,00 zł  pierwsze ryzyko 
Szkody wynikłe z rozmrożenia  - 2.000.000,00 zł  pierwsze ryzyko 
Akty terroryzmu- 1.000.000,00zł pierwsze ryzyko 
Drobne prace budowlano remontowe – limit 300.000zł pierwsze ryzyko 
Szkody wynikłe z  wandalizmu/dewastacji – 200.000zł pierwsze ryzyko 

D. Franszyzy i udziały własne   
Środki trwałe, niskocenne i 
obrotowe 

100 EURO integralna 

Szkody wynikłe z rozmrożenia  udział własny 5% nie mniej niż  1000USD 
mienie pracownicze i gotówka bez franszyzy 
E. Klauzule brokerskie AB  AB 01,  AB 03, AB 06, AB 07,AB 08,AB12,AB13, AB 18, AB 21, AB 23, 
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2.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Wymagane jest objęcie ochroną ubezpieczeniową roszczeń wynikających ze szkód powstałych ze zdarzeń 
ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie trwania ubezpieczenia, bez względu na datę zgłoszenia roszczenia, o 
ile zgłoszenie nastąpiło  przed upływem terminu przedawnienia.  
2.1. Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa w związku z posiadanym 
mieniem i prowadzoną działalnością w tym: 
 związana z administrowaniem i zarządzaniem,  
wynikająca z nienależytego wykonania lub niewykonania czynności związanych z prowadzona działalnością,  
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa regresu,  
odpowiedzialność wynikająca z  odpowiedzialności cywilnej pracodawcy,  
odpowiedzialność za szkody w przedmiotach, z których RCKiK korzysta na podstawie umów użytkowania, 
najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innego stosunku prawnego,  
odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i 
centralnego ogrzewania,  
odpowiedzialność za szkody w mieniu powierzonym ubezpieczającemu, 
odpowiedzialność za szkody w mieniu dawców / pacjentów w związku z umową przechowywania,  
odpowiedzialność za szkody w mieniu lub na osobie powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi, 
wynikłe z wadliwego jej wykonania przez osoby objęte ubezpieczeniem,  
odpowiedzialność za szkody spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa,  
odpowiedzialność za szkody polegające na utraconych korzyściach 
W ramach odpowiedzialności Cywilnej ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody spowodowane 
preparatami krwi przygotowanymi  przez RCKiK będące następstwem działania  lub zaniechania 
Ubezpieczającego przy ich przygotowaniu i  wynikające z ich właściwości (np. przeniesienie chorób zakaźnych  
lub niewłaściwe oznaczenie krwi, preparatu krwi, powstałe podczas i w następstwie pobrania i przechowywania 
krwi i jej preparatów  itp.), które nie są objęte odpowiedzialnością w ramach ubezpieczenia obowiązkowego w 
pkt 2.2. 

Przedmiot/zakres ubezpieczenia  
 

Suma gwarancyjna 
w zł 

Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa     1.000.000,00 
Szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych w 
tym HIV, HCV,HBV i inne ( w tym szkody wynikłe zarówno przy 
pobieraniu krwi jak i jak i przy  wykonywanych transfuzjach krwi 
(składników i preparatów krwi) dostarczonej z RCKiK  

1.000.000,00 

Szkody będące wynikiem wypadków przy pracy osób 
zatrudnionych przez RCKiK w tym również zakażenie wirusem 
HIV i WZW i inną chorobą zakaźną oraz w mieniu pracowników 

 
 300.000,00 

Szkody w ruchomościach i nieruchomościach, z których RCKiK 
korzysta na podstawie umów użytkowania, najmu, dzierżawy, 
użyczenia, przechowania lub innego stosunku prawnego,  

 
 

 300.000,00 
Szkody powstałe w następstwie działania urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania  

 
 

 200.000,00 
Mienie powierzone ubezpieczającemu 
mienie dawców / pacjentów w związku z umową 
przechowywania  

    200.000,00 
      5.000,00 

A. Zakres ubezpieczenia 
 

Szkody wyrządzone przez podwykonawców  1.000.000,00 
B. Miejsce 

ubezpieczenia 
Teren Polska 
 

C. Franszyza integralna   Udział własny 10% i franszyza integralna 200 zł dla szkód rzeczowych, szkody wod - 
kan, oc najemcy, mienie powierzone –100USD 
dla OC pracodawcy –zgodnie  z obowiązującymi przepisami.  
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D. Klauzule brokerskie 
AB  

AB 06, AB 08, AB12,AB13 
 

2.2. obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej- (na 
podstawie art.136b ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 164 poz.1027z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2007r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2008 nr 3, 
poz.10) 
A. Zakres ubezpieczenia Szkody osobowe  
B. Suma gwarancyjna  Równowartość w złotych kwoty 46.500EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia  

oraz 275.000 EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń,  których skutki objęte są 
umowa ubezpieczenia  

3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i medycznego  od wszystkich ryzyk 
 
A. Zakres ubezpieczenia Od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o klauzule brokerskie wymienione w niniejszej 

specyfikacji.  
B. Miejsce 

ubezpieczenia 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona 
zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie Polski, gdzie znajduje się 
ubezpieczone mienie należące do Ubezpieczającego lub znajdujące się na podstawie 
umowy pod jego kontrolą oraz na wszystkie miejsca prowadzenia przez niego 
działalności. 

C. Przedmiot i suma 
ubezpieczenia 
Ubezpieczenie dla 
sprzętu powierzonego 
wg wartości odtworzenia 
Dla sprzętu własnego 
wg wartości księgowej 
brutto 

Sprzęt elektroniczny i medyczny - stacjonarny i przenośny (aneks nr 2 i 3) 
 
Stacjonarny własny -                                                                  901.740,67zł 
Przenośny  własny –                                                                  278.615,81 zł 
Wg wykazu nr 2 
 
Stacjonarny powierzony                                                          2.872.006,07 zł 
Wg wykazu nr 3 
 
Koszty odtworzenia danych i nośników: suma ubezpieczenia  -  30.000,00 zł 
 

D. Franszyza 
redukcyjna 

-    maksymalnie 500 zł dla sprzętu komputerowego 
- maksymalnie 1000 zł dla sprzętu medycznego 
- koszty odtworzenia danych maksymalnie 5% min 500zł 

E. Klauzule brokerskie 
AB  

AB 01,  AB 03 ( z wyłączeniem ryzyka kradzieży) , AB 06, AB 07,AB 08, AB 12, AB 
13, AB 18,  AB 21 
 

 
4. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem  o ryzyko dewastacji 

 
A. Zakres ubezpieczenia O ile OWU nie stanowią korzystniej dla ubezpieczającego: kradzież z 

włamaniem, rabunek (dokonane lub usiłowane), dewastacja, rabunek gotówki 
podczas przenoszenia lub przewożenia. Ochroną ubezpieczeniową objęte 
będą również koszty naprawy zabezpieczeń (w wys. nie mniejszej niż 10% 
sumy ubezpieczenia). 

 

B. Miejsce ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy 
rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne lokalizacje na terenie Polski, gdzie 
znajduje się ubezpieczone mienie należące do Ubezpieczającego lub 
znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą oraz na wszystkie 
miejsca prowadzenia przez niego działalności. 



 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dotycząca  ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we 
Wrocławiu 

 

 

 23 

C. Suma ubezpieczenia 
łącznie na wszystkie 
lokalizacje (przedmiot 
ubezpieczenia) – na 
pierwsze ryzyko  

• Gotówka: 
– kradzież z włamaniem – 30.000,00 zł 
– rabunek w lokalu  –        30.000,00 zł   
– rabunek w transporcie –  5.000,00 zł  
• środki obrotowe : 20.000,00 zł (wg kosztu wytworzenia i zakupu) 
• Maszyny , urządzenia i wyposażenie – 100.000,00 zł ( według wartości 

początkowej) –  
 

D. Franszyza integralna  maksymalnie 100 USD 
E. Klauzule brokerskie AB  AB 06, AB 07,AB 08, AB 09,AB12, AB13,AB 21, AB 23, 

 
 
5. Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym cargo (polisa obrotowa) 
 
A. Zakres ubezpieczenia O ile OWU nie stanowią korzystniej dla ubezpieczającego-zakres powinien 

obejmować utratę mienia w wyniku  co najmniej następujących zdarzeń: szkody 
powstałe w wyniku zdarzeń losowych, wypadku jakiemu uległ środek 
transportu, rabunku, kradzieży,  zaginięcia, lub innych przyczyn w wyniku 
których doszło do połamania, potłuczenia, rozbicia, wycieku, zgniecenia, 
zmoczenia lub porysowania przewożonego przedmiotu oraz szkody podczas 
załadunku i rozładunku, z rozszerzeniem o klauzule brokerskie wymienione w 
niniejszej specyfikacji.  
Mienie przewożone jest środkami transportu ubezpieczającego i jego 
pracowników lub transport obcy. 

B. Przedmiot ubezpieczenia krew, preparaty krwiopochodne, osoczopochodne, surowice, półprodukty i 
produkty krwiopochodne oraz pozostałe preparaty i materiały wykorzystywane 
w prowadzonej działalności i świadczonych usługach 
Artykuły spożywcze oraz inne urządzenia i preparaty związane z działalnością 
RCKiK  

C. Suma ubezpieczenia 
(przedmiot ubezpieczenia) 
– na pierwsze ryzyko  

• 1.000.000,00 zł 
• średni transport około 5.000,00zł około 280razy w roku 
• maksymalny transport 50.000,00zł  

 
D. udział własny tylko w 
przypadku kradzieży  lub 
zaginięcia mienia z środka 
transportu należącego do 
ubezpieczającego  

Maksymalnie 20% 

E. Klauzule brokerskie AB  AB 03, AB 06, AB08,AB12,AB13,  AB 21,  
 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne  
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A. zakres ubezpieczenia 1. Ubezpieczenia Auto-Casco w pełnym zakresie (AC) powinno obejmować 
ryzyko utraty lub uszkodzenia co najmniej w wyniku następujących zdarzeń : 
a. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innymi 
pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami 
b. powodzi , zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu 
atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi 
c. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z 
zewnątrz pojazdu 
d. użycia pojazdu  w związku z koniecznością przewozu osób, którym ma być 
udzielona pomoc lekarska, 
e. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, 
f. działania osób trzecich, w tym włamania, 
g. uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego 
użycia,  
2. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) – zgodnie z ustawą o 
ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 (Dz.U. z dnia 16lipca 
2003r. z późn.zm.) 
3. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) 
4. Ubezpieczenie Assistance (  dla pojazdów osobowych, mikrobusów, 
przyczep, ciężarowych do 2 ton)  
 

B. Przedmiot ubezpieczenia  Wszelkie pojazdy należące do Zamawiającego pojazdy oraz pojazdy 
użytkowane przez Zamawiającego o ile ponosi on ryzyko ich utraty lub 
uszkodzenia lub też ciąży na nim obowiązek ubezpieczenia ich ubezpieczenia 
(Aktualnie posiadane zawiera wykaz nr 4), 

C. Zakres terytorialny AC – Polska i pozostałe kraje europejskie, z wyłączeniem kradzieży na terenie 
Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.  
OC – zgodnie z ww. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych 
NNW – zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski i poza jej granicami 
(świadczenie płatne w zł) 

D. Sumy ubezpieczenia  AC- zgodnie z wartością pojazdu podaną w wykazie nr 4, dla pojazdów 
nowych, zgłoszonych do ubezpieczenia  w trakcie jego trwania  przyjmuje się 
wartość fakturową. Dla samochodów używanych – wartość rynkowa ustalona 
na podstawie katalogów rzeczoznawców PZM-ot. W przypadku pojazdów 
dostosowanych do potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego, 
których wartość nie jest możliwa do określenia na podstawie katalogów PZM-ot, 
przyjmuje się indywidualną wycenę uwzględniającą koszt zastosowanych  w 
pojeździe dostosowań i specjalistycznego wyposażenia dodatkowego. Sumy 
ubezpieczenia auto-casco zostaną przed przyjęciem pojazdów do 
ubezpieczenia ostatecznie zweryfikowane do wartości rynkowej aktualnej na 
dzień przyjęcia pojazdów do ubezpieczenia (początek okresu ubezpieczenia). 
OC- zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych 
NNW – 10.000zł 

E. udział własny i franszyzy Udział własny i franszyza redukcyjna zniesione 
Franszyza integralna  - nie więcej niż 500zł 
Redukcja sumy ubezpieczenia – zniesiona 
Amortyzacja części zamiennych  zniesiona 
 

d. klauzule brokerskie AB 06, AB12,AB13,AB21 
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Algorytm rozliczania składki należnej określony w pkt 12.2 odnosi się również do wszelkich zmian stanu 
faktycznego w mieniu Zamawiającego dla którego przyjęto sumy ubezpieczenia w oparciu                  o 
metodę „na pierwsze ryzyko”. 
 
4. Klauzule brokerskie  

KLAUZULA AB 01 
 KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
- nowo nabyte środki trwałe 
- wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji 
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na 
Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc 
ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem 
nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą 
zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas 
załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych ( w tym prób i testów) ponad limit 
wskazany w klauzuli drobnych prac budowlano- montażowych, chyba, że zostały one objęte w ramach 
klauzuli drobnych prac budowlanych,  
2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia. 
3. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w stosunku do automatycznie ubezpieczanego na mocy 
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 10% wartości łącznej sumy ubezpieczenia. 
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli 
limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 
Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma ubezpieczenia nowo 
nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit. 
5 Rozliczenie składki wynikającej z udzielonej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę: ½ przyjętej stawki rocznej w umowie 
ubezpieczenia x wzrost sumy ubezpieczenia w rocznym okresie. 
6. W przypadku gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek 
jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, zakład ubezpieczeń dokona rozliczenia składki na zasadach 
analogicznych. 
Niniejsza klauzula dotyczy  również mienia, które zostało przyjęte na stan Zamawiającego po 
01.07.2010 r., a nie zostało wskazane w ewidencji środków trwałych stanowiącą podstawę wyliczenia sum 
ubezpieczenia składników mienia uwzględnionych w niniejszej specyfikacji. 
Ubezpieczający zgłosi mienie nabyte po 01.07.2010 r., a przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia, nie 
później niż w ciągu pierwszego kwartału trwania ubezpieczenia i opłaci składkę obliczoną przy 
zastosowaniu stawek wykorzystanych do obliczenia składek za poszczególne ubezpieczenia w formularzu 
ofertowym. 

 
KLAUZULA AB 03 

 KLAUZULA REPREZENTANTÓW  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonego we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 
 

KLAUZULA 06 
KLAUZULA PROLONGATY ZAPŁATY SKŁADKI 

ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszego 
ubezpieczenia, że brak wpłaty przez ubezpieczające składki lub którejkolwiek z rat w terminie 
przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani 
zawieszenia udzielonej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez 
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Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki 
zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 
14-dniowy  termin do zapłaty składki(raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, 
zakład ubezpieczeń może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 
 

KLAUZULA AB 07  
KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że: 
1. ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na 
terenie RP, których użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia danej lokalizacji do użytku (np. podpisania 
umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się tam mienia 
zostaną podane do wiadomości zakładu ubezpieczeń w ciągu 30 dni od momentu ich przyjęcia do użytku. 
2. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu ( w tym podczas załadunku, 
rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano – 
montażowych (w tym podczas prób i testów), chyba, że zostały one objęte w ramach klauzuli drobnych 
prac budowlanych 
3. Nowe miejsca ubezpieczenia musza spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie 
zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
4. Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi: 10% sumy ubezpieczenia nie 
więcej niż 1.000.000,00 PLN 
5. Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4 kwotę lokalizacja 
ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia 
6. Składka będzie rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia, składka podlegać będzie 
rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu 
ubezpieczenia 
 
 
 

KLAUZULA AB 08  
KLAUZULA PRO RATA TEMPORIS 

wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia a w szczególności związane z dopłatą 
składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony 
ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia 

 
KLAUZULA AB 09 

KLAUZULA  ODTWORZENIA SUMY UBEZPIECZENIA 
ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia, że suma ubezpieczenia majątku trwałego w zakresie pokrytym niniejszą polisą, 
będzie odtworzona w przypadku szkody po złożeniu wniosku przez ubezpieczającego . Ubezpieczający 
zobowiązany jest do opłacenia w uzgodnionym terminie dodatkowej składki wyliczonej z uwzględnieniem 
pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy, o którą uległ obniżeniu 
limit odpowiedzialności w rezultacie wystąpienia  szkody. 
Klauzula ma zastosowanie do mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko. 
 
 

KLAUZULA AB12 
KLAUZULA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGANIA SPORÓW 

Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu 
polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego. 
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KLAUZULA AB 13 

KLAUZULA STEMPLA BANKOWEGO 
jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu 
pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym 
na właściwy rachunek Zakładu Ubezpieczeń pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego 
znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków, w innym przypadku za datę zapłaty uważa się datę, 
w której pełna kwota składki lub jej pierwszej raty znalazła się na rachunku Zakładu Ubezpieczeń w taki 
sposób, że mógł nią dysponować. 
 

KLAUZULA AB 18 
KLAUZULA WYPŁATY ODSZKODOWANIA 

 z uwagi na to, że w umowie ubezpieczenia – jako wartość ubezpieczeniową – zastosowano wartość 
księgową brutto, odszkodowanie nie będzie pomniejszane ani o faktyczne (rzeczywiste, techniczne) 
zużycie ani o jakąkolwiek kwotę związaną z odpisami amortyzacyjnymi. 
 

KLAUZULA AB 21  
KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 
 

KLAUZULA AB 23  
KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD 

W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia 
Ubezpieczający ma obowiązek dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela niezwłocznie nie później 
jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty podjęcia o niej wiadomości. Dla szkód z tytułu kradzieży 
zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 2 dni roboczych. 
 
 

DODATKOWE ZAPISY REGULUJĄCE WARUNKI UBEZPIECZENIA 
O ile ogólne warunki ubezpieczeń nie obejmują  niżej wymienionych ryzyk będą rozszerzone o poniżej 
wymienione klauzule: 
 
1. dotyczące ubezpieczenia od zdarzeń losowych  
Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych 
objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, 
będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 
2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, 
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków 
ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 
3. Zakres nie dotyczy  szkód spowodowanych uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji 
toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również spowodowanych atakiem elektronicznym, 
włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 
 

Klauzula rozmrożenia produktów 

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z rozmrożenia krwi i jej składników. 

Za rozmrożenie uznaje się utratę przydatności krwi i jej składników na skutek ich zepsucia w wyniku 
podwyższenia się temperatury  przechowywania w urządzeniu chłodniczym w następstwie: 

- przerw w dostawie prądu trwającego dłużej niż 2 godziny, 
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- uszkodzenia urządzeń chłodniczych w wyniku nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w 
ubezpieczonej maszynie chłodniczej, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na 
mocy zawartej umowy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod warunkiem, 
że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych. 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:  

a. szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu 
poza komorą chłodniczą, 

b. szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, 
wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 

c. szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego 
przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub 
niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona 
skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu 
(maszynie) chłodniczym, 

d. wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. 
wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie,  

Zamawiający dopuszcza także, aby wskazany dla niniejszej klauzuli  limit odpowiedzialności ulegał 
pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, z możliwością uzupełnienia 
wysokości limitu po opłacaniu składki uzupełniającej. 
 
Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakład ubezpieczeń. pokrywa 
do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia 
pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na 
przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek 
indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości 
ubezpieczonego mienia. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci 
elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 
3. Ww zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego 
zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników 
przeciwprzepięciowych. 
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach 
topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, 
czujnikach, żarówkach, lampach 
 
Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych: 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje 
rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: 
a) prac ziemnych  
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę 
oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli 
lub konstrukcji dachu.  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: 
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mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, w tym 
robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę – do pełnej sumy ubezpieczenia. 
 
2. Dotyczące Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk 
 
W ramach niniejszego ubezpieczenia  ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które  
rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. 
Ochroną objęta jest także utrata lub uszkodzenie danych lub oprogramowania bezpośrednio 
spowodowane fizyczną szkodą w mieniu objętym ubezpieczeniem. 
 
Ubezpieczeniem nie są objęte: 
a) szkody w danych lub oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności 
za jakąkolwiek niekorzystną zmianę w danych, oprogramowaniu lub programach komputerowych, 
spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem, usunięciem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, 
b) wszelkie straty wynikające z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w punkcie a), 
c) utratę lub uszkodzenie wynikające z pogorszenia funkcjonowania, dostępności, zasięgu użytkowania 
lub dostępu do danych, oprogramowania lub programów komputerowych oraz wszelkie straty wynikające 
z przerwy w działalności z powodu szkód określonych w punkcie a). 
 
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż zakład ubezpieczeń. rozszerza zakres ochrony 
ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie 
przenośnym  użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu zakład ubezpieczeń. 
odpowiada gdy: 
pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 
w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i 
włączony został sprawnie działający system alarmowy, 
kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje 
się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym 
garażu), 
sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z włamaniem lub 
rabunku W przypadku zdarzeń objętych niniejszą klauzulą dopuszcza się  udział własny w wysokości 25% 
wartości szkody. 
Zakład Ubezpieczeń nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek 
niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.  
 
Odszkodowanie w gotówce (do wartości rzeczywistej sprzętu) dla sprzętu starszego niż 5-letni 
Dopuszcza się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie za 
utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu w gotówce do wysokości rzeczywistej wartości tego 
sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.  Klauzula ma zastosowanie jedynie do sprzętu starszego 
niż 5-letni.  

3. Płatność składki:  

       Składka z tytułu zawartych ubezpieczeń będzie opłacana przez ubezpieczającego kwartalnie (w 4 
ratach). 

   

 

                                                                                                 

     Załącznikami do SIWZ  są: 
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9) Wykaz nr 1,nr 2, nr 3, nr 4 
10) Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 
11) Oświadczenie w trybie art.22 ust1 Ustawy Prawo zamówień Publicznych - Załącznik nr 2, 
12) Oświadczenie w sprawie sytuacji finansowej wykonawcy – Załącznik nr 3 
13) Oświadczenie o powierzeniu wykonywania części zamówienia podwykonawcom - Załącznik Nr 4, 
14) Formularz cenowy –  Załącznik Nr 5, 
15) wzór umowy ubezpieczenia do akceptacji – Załącznik nr 6. 
16) Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy - Załącznik Nr 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

 

    

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

                  /Data/                                                                             /Podpis Dyrektora/                    
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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 

                        (pieczątka firmy) 
 
Nazwa i siedziba (adres) Wykonawcy  
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
Do: 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

 
 

Występując  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

  
 (znak sprawy 20/P/2010): 

 
2. Oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem za cenę określoną w Formularzu cenowym 

(Załącznik Nr 5), tj. za kwotę łącznie ........................................... zł 
(....................................................................................................................................), płatną w 
następujących ratach: 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3. Usługę objętą zamówieniem zobowiązujemy się realizować w terminie od .............................. do 
.................................................... 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z niniejszą „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia”, nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; 
zobowiązujemy się spełnić wymienione w Specyfikacji wszystkie wymagania i żądania 
Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
6. Oświadczamy, że zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść projektu umowy 

została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;  

7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2, 
2) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 

ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych - Załącznik nr 3 
3) Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej wykonawcy – Załącznik nr 4 
4) Formularz cenowy –  Załącznik Nr 5, 
5) Oświadczenie o powierzeniu wykonywania części zamówienia podwykonawcom - Załącznik Nr 6, 
6) Zaparafowany wzór umowy ubezpieczenia – Załącznik nr 7. 
7) Wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy - Załącznik Nr 8. 

 

................................,dnia......................2010 r................................................... 
(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

  
oświadczamy, że: 

 
 
 

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

............................................................................................................................ 
(nazwa Wykonawcy) 
 
 
nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek, o których 
mowa w art. 24 ust 1 oraz ust. 2  ustawy z dnia 29.01.2004 r – Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 
2010 r. Nr 113, poz.759). 
 
 

 

 

 

 

 
................................, dnia ...................... r. ................................................. 

     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
 
 

................ .................................................   
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Załącznik nr 3 
  

 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

  
oświadczamy, że: 
 

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

............................................................................................................................ 
(nazwa Wykonawcy) 
 
 
spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

................................, dnia ...................... r. ................................................. 
     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
………………………………. 

(pieczęć wykonawcy) 
  

 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 

  
świadczamy, że: 

 

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

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

(nazwa Wykonawcy) 

 

1) posiada środki własne na dzień 30.06.2010 r. w wysokości co najmniej 100 % kapitału 

gwarancyjnego, 

2) posiada na dzień 30.06.2010 r. pokrycie marginesu wypłacalności środkami własnymi powyżej 100%, 

3) na dzień składania ofert nie jest w trakcie realizacji planu przywrócenia prawidłowych stosunków 

finansowych (plan finansowy) lub krótkoterminowego planu wypłacalności lub mieć ustanowionego 

zarządu komisarycznego (w rozumieniu Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 

r., Dz.U. 124 poz. 1151 z późniejszymi zmianami), 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              ................................,dnia............................. r................................................... 
     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 
 
………………………………. 

(pieczęć wykonawcy) 
 
 

Formularz cenowy 

 
* stawka procentowa dotyczy jedynie ubezpieczenia AC. Dla ubezpieczeń OC i NW  stawka liczbowo. 
 
 
 
 

................................,dnia......................2010 r...................................................... 
     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 

 
 

Cena ubezpieczenia Lp. 

Wyszczególnienie 

stawka w % liczbowo Słownie 

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych  

  
 

2. Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej  

  
 

3. Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego i medycznego 
od wszystkich ryzyk 

  
 

4.  Ubezpieczenie od kradzieży z 
włamaniem i rabunku 

  
 

5.  Ubezpieczenie mienia w 
transporcie krajowym 

  
 

6.  Ubezpieczenia komunikacyjne* 

- AC 

-OC 

-NNW 

  

 

 CENA ŁĄCZNA    
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Załącznik nr 6 
 
 
………………………………. 

(pieczęć wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ubezpieczenie mienia 
i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, 

  
oświadczamy, że 

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

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

(nazwa Wykonawcy) 

 

A.* wykonywania żadnej części zamówienia nie powierzy podwykonawcom. 

 

B.* powierzy wykonywanie poniższych części zamówienia następującym podwykonawcom: 

Lp. Oznaczenie i adres 
podwykonawcy 

Opis zakresu obowiązków w 
realizacji przedmiotu 
zamówienia 

Podstawa, na jakiej został wyznaczony 
podwykonawca (umowa, porozumienie itp.) 

    

    

    

 

 

 (*niepotrzebne skreślić!!!) 

 
 
 

 

 

 

 

................................,dnia.........................2010 r...................................................... 
     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik Nr 7 
 
 

UMOWA NR ....................... (wzór) 
 
W dniu ..................... 2010 r. we Wrocławiu pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9, w imieniu której, działają: 
1. ................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................ 
zwanej w dalszej części umowy „Ubezpieczającym” 
a .......................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
zwanym dalej „Ubezpieczycielem” reprezentowanym przez upełnomocnionych przedstawicieli: 
1. ................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................. 

 
przy udziale brokera ubezpieczeniowego „Akma-Brokers” sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach  
 
została zawarta umowa ubezpieczenia o następującej treści: 

 
§ 1 

§ 1 

1.Niniejsza umowa generalna reguluje zasady współpracy pomiędzy Ubezpieczającym  

i Ubezpieczycielem związane z realizacją ubezpieczeń objętych treścią niniejszej umowy, tj.: 

1) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia; 

2) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

3) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 

4) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji; 

5) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 

7) ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i zagranicznym; 

8) ubezpieczeń komunikacyjnych: OC, NNW, AC (KR), ASS. 

 

2.Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) kompletna oferta Ubezpieczyciela przyjęta przez Ubezpieczającego, 

3) polisy ubezpieczenia lub inne dokumenty ubezpieczeniowe, 

4) szczególne warunki ubezpieczenia, jeżeli występują, 

5) ogólne warunki ubezpieczenia. 

 

3. W razie wątpliwości odnośnie zapisów umowy stosuje się te zapisy umowy ubezpieczenia, które są 

korzystniejsze dla Ubezpieczającego. 
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4.W ubezpieczeniach realizowanych w ramach niniejszej umowy będzie pośredniczył broker 

ubezpieczeniowy – Akma Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,  Przedstawicielstwo  

we Wrocławiu. 

§ 2 

1.W ramach niniejszej umowy strony zobowiązują się poprzez wspólne i zgodne działanie  

w dobrej wierze, stosując zasady dobrej praktyki, dołożyć należytej staranności niezbędnej przy 

wykonywaniu umowy. 

2.Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej w 

zakresie określonym przez Ubezpieczającego, zgodnym z zasadami niniejszej umowy. 

 

§ 3 
Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia 07.10.2010r a kończy się 06.10.2011r. 
Dla ubezpieczeń komunikacyjnych, od 03.10.2010r. na 12 miesięcy w zależności od daty rozpoczęcia 
ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia przed 06.10.2011r. 
 
§ 4 

1. Polisy lub inne dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane nie później niż na 3  dni robocze 

przed początkiem okresu ubezpieczenia, 

 

§ 5 

1. Całkowita składka za wszystkie ubezpieczenia objęte niniejszą umową wynosi 

.......................................... słownie…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… . 

2. Składki za poszczególne rodzaje ubezpieczeń płatne będą w czterech ratach,   poza ubezpieczeniami 

komunikacyjnymi, gdzie składka płatna będzie jednorazowo w termie 14 dni od wystawienia polisy lub 

innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. 

3. Składki płatne będą przelewem na rachunek bankowy podany przez Ubezpieczyciela. 

 

§ 6 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Ubezpieczający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o powyższych okolicznościach.  

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 

późn. zm.) oraz inne odpowiednie przepisy prawne. 

 

§ 8 
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Wszystkie spory wynikłe na tle stosowania umowy poddaje się Sądowi miejscowo właściwemu dla 

Ubezpieczającego.  

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

UBEZPIECZYCIEL:       UBEZPIECZAJĄCY:   

 

________________________________________ 
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Załącznik nr 8 

………………………………. 

(pieczęć wykonawcy) 
  

 

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY 

 
 
Imię i nazwisko 
 

 
Wzór podpisu 

 
Wzór parafy 

 
Pieczątka imienna 

 
1. 
 
 

   

 
2. 
 
 

   

 

Uwaga: 

W imieniu podmiotów gospodarczych do wykazu należy wpisać tylko te osoby, które są uprawnione do ich 

reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach 

rejestrowych tych podmiotów. 

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa osobom nie figurującym w dokumentach rejestrowych – należy 

dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego odpis potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. 

 

 

 

 

 

 

................................,dnia.........................r................................................... 
     (pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 
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Wykaz nr 1 
 
Wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia                                              wartość księgowa brutto 
 
gr1. w tym:                                                                                                                               24.922.796,63 
 
budynek główny stacji T-10-10-001)                                                                                          5.233.891,76 
pawilon laboratoryjny (T-10-11-001)                                                                                           4.452.208,27  
chłodnia niskotemperaturowa (T-10-12-001)                                                                                 238.501,84  
komora chłodnicza do magazynowania krwi (T-10-12-002)                                                            88.860,00  
budynek st. Transf. Bud.techn+oświetlenie zewn. (T-10-80-001)                                              1.521.400,99 
nowy budynek CADOLTO (T-10-90-001)                                                                                 13.011.430,77 
komora Mroźnicza-Wolnostająca (T-10-12-004)                                                                           237.751,00 
komora chłodnicza (T- 10-12-003)                                                                                                  73.588,00 
Zbiornik azotowy (T-10-13-001)                                                                                                       65.164,00                                                             
 
Pozostałe środki trwałe wg wartości księgowej brutto stanowią m.in:                             7.476.345.89 
 
agregat-wentylator, sprzęt komputerowy, osprzęt do sprzętu komputerowego, czytniki, zestawy routery, 
faxy, moduły lokalizacji finder, klimatyzatory, projektory, meble /stanowiska robocze/stanowiska 
produkcyjne, sejfy, radiometry, wirówki, termostaty, plazmatory, separatory aparaty do sterylnego łączenia 
drenów/ zgrzewarki, fotometry, analizatory, mikroskopy, mieszadła, cieplarki, pompy, kserokopiarki, 
aparaty optipress, urządzenia analityczne, aparat do napromieniania, inkubatory, wytrząsarki, fotele dla 
dawców, zamrażarki, chłodziarki, urządzenia do plazmoferezy, separatory, urządzenia do aut. poboru 
krwi, wagi i wagomieszarki, rollery, komory laminarne, urządzenia do rozmrażania osocza, itp 
 
Łączna wartość środków trwałych (gr 1,2,3,4,6,8 z wyłączeniem sprzętu elektronicznego 
wskazanego w tabeli do ubezpieczenia all risk w EEI oraz mienia wg wartości nowej) – 3.349.069,70 
 
 
 
Mienie ubezpieczane wg wartości nowej                                                                          cena zakupu    
 
                                                                                                                                              1.277.199,00 
 
Zamrażarka komorowa MABAG    nr T-43-10-007                                                                   330.000,00                                                                   
Zamrażarka komorowa MABAG    nr T-43-10-008                                                                   330.000,00                                                                   
Zamrażarka komorowa MABAG    nr T-43-10-009                                                                   330.000,00       
KLF System - Zamrażarka             nr T-43-12-014                                                                     95.733,00  
KLF System - Zamrażarka             nr T-43-12-015                                                                     95.733,00                                                       
KLF System - Zamrażarka             nr T-43-12-016                                                                     95.733,00                                                       
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Wykaz nr 2 
Wykaz sprzętu elektronicznego i medycznego  znajdującego się na ewidencjach RCKiK 
 
Tabela 1. Sprzęt stacjonarny  
 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Oznaczenie s.n. Suma ubezpieczenia w PLN 

ABYF24LA T000384 
1. Klimatyzator Fujitsu 

AOYA24LA E012614 

12 065,55 

ABYF18LA T000475 

2. Klimatyzator Fujitsu 

AOYA18LA E010245 

10 879,15 

ABYF18LA T000474 

3. Klimatyzator Fujitsu 

AOYA18LA E010278 

10 879,15 

ABYF24LA T000383 

4. Klimatyzator Fujitsu 

AOYA24LA E014570 

12 065,55 

ABYF18LA T000476 

5. Klimatyzator Fujitsu 

AOYA18LA E010262 

10 879,15 

ABYF24LA T000910 

6. Klimatyzator Fujitsu 

AOYA24LA E012689 

12 065,55 

ABYF24LA T000396 

7. Klimatyzator Fujitsu 

AOYA24LA E012628 

12 065,55 

razem: 68 846,81 
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Tabela 2 sprzęt stacjonarny 
 
 

rodzaj sprzętu sprzęt stacjonarny      

    wartość ks.bruto data przyj. 

T-46-10-177    EOG Router Cisco   2418,04   

T-46-10-178    EOG Router Cisco    2418,04   

T-46-10-179    EOG Router Cisco    2418,04   

T-46-10-180    EOG Switch 3-Com    594,14   

T-46-10-181    EOG Switch 3-Com    594,14   

T-46-10-182    EOG Switch 3-Com    594,14   

T-46-10-190 
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-191   
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-192    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-193   
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-194    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-195   
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-196    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-197    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-198    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-199    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-200    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-201    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-202    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-203    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-204    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-205    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-206    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-207    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-208    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-209   
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-210    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-211    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-212    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-213    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   
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T-46-10-214    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-215    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-216    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-217    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-218    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-219    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-220    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-221    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-222    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-223    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-10-224    
   EOG Komputer Dell OptiPlex + ESET NOD32 +Windows7 
+ Office 2007   3557,52   

T-46-11-103    EOG Drukarka igĹ‚owa Lexmark 2580     1232,2   

T-46-11-104    EOG Drukarka igĹ‚owa Lexmark 2580     1232,2   

T-46-11-105   EOG Drukarka igĹ‚owa Lexmark 2580     1232,2   

T-46-11-106   EOG Drukarka igĹ‚owa Lexmark 2580     1232,2   

T-46-11-107    EOG Drukarka igĹ‚owa Lexmark 2580     1232,2   

T-46-11-108    EOG Drukarka igĹ‚owa Lexmark 2580     1232,2   

T-46-11-109       EOG Drukarka igĹ‚owa Lexmark 2580     1232,2   

T-46-11-110    EOG Drukarka igĹ‚owa Lexmark 2580     1232,2   

T-46-11-111    EOG Drukarka igĹ‚owa Lexmark 2580     1232,2   

T-46-11-112      EOG Drukarka igĹ‚owa Lexmark 2580     1232,2   

T-46-11-113    EOG Drukarka laserowa Lexmark T650dn     2217,96   

T-46-11-114    EOG Drukarka laserowa Lexmark T650dn     2217,96   

T-46-11-115    EOG Drukarka laserowa Lexmark T650dn     2217,96   

T-46-11-116    EOG Drukarka laserowa Lexmark T650dn     2217,96   

T-46-11-117     EOG Drukarka laserowa Lexmark T650dn     2217,96   

T-46-11-118    EOG Drukarka wielofunkcyjna Lexmark X860dn      11165,44   

T-46-11-119    EOG Drukarka wielofunkcyjna Lexmark X860dn      11165,44   

T-46-11-120    EOG Drukarka wielofunkcyjna Lexmark X860dn      11165,44   

T-46-11-121   EOG Drukarka wielofunkcyjna Lexmark X860dn      11165,44   

T-46-11-122    EOG Drukarka wielofunkcyjna Lexmark X860dn      11165,44   

T-46-12-060    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-061      EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-062    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-063    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-064   EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-065   EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-066    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-067    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-068    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-069     EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-070      EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-071     EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   
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T-46-12-072    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-073    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-074      EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-075      EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-076    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-077   EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-078    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-13-100    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-101      EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-102       EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-103    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-104    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-105    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-106    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-107    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-108   EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-109    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-110     EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-111    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-112    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-113    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-114    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-115    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-116    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-117    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-118    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-119    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-120    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-121    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-122    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-123    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-124      EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-125    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-126    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-127    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-128    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-129    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-130    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-131    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-132    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-133    EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-13-134      EOG Monitor Dell 19"    517,28   

T-46-16-001     EOG UPS APC     336,72   

T-46-16-002   EOG UPS APC     336,72   

T-46-16-003    EOG UPS APC     336,72   

T-46-16-004    EOG UPS APC     336,72   

T-46-16-005   EOG UPS APC     336,72   

T-46-16-006    EOG UPS APC     336,72   
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T-46-16-007    EOG UPS APC     336,72   

T-46-16-008    EOG UPS APC     336,72   

T-46-16-009      EOG UPS APC     336,72   

T-46-16-010   EOG UPS APC     336,72   

T-93-15-007     EOG Skaner GT-20000    5043,48   

T-93-15-008   EOG Skaner GT-20000    5043,48   

T-93-15-009    EOG Skaner GT-20000    5043,48   

T-93-15-010       EOG Skaner GT-20000    5043,48   

T-93-15-011        EOG Skaner GT-20000    5043,48   

T-96-01-001       EOG Firewall D-Link    6062,18   

T-96-01-002    EOG Firewall D-Link    6062,18   

T-96-01-003      EOG Firewall D-Link    6062,18   

T-96-47-001    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-002   EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-003    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-004    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-005   EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-006    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-007    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-008    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-009    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-010    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-011    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-012    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-013    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-014    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-015    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-016    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-017    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-96-47-018    EOG Drukarka CITIZEN CLP-621 DO KODĂ“W    2287,5   

T-46-10-120 serwer z osprzętem i oprogram. 238128,00 31.05.2007 

T-45-13-001 system sterowania bezprzewodowym ekranem 18462,38 11.03.2005 

T-46-10-145 serwer HP ML350+HP z opr. 36829,00 29.01.2009 

T-43-69-053 zgrzewarka  41904,00 18.08.2009 

T-43-58-005 inkubator PC 3200 41769,8 30.08.2002 

T-43-58-006 wytrząsarka PFS84 13073,44 30.08.2002 

T-43-58-007 wytrząsarka PFS84 13073,44 30.08.2002 

T-43-58-008 wytrząsarka PFS84 13073,44 30.08.2002 

T-43-69-037 zgrzewarka do drenów 6-głowicowa 89025,00 12.12.2005 

    832893,86   

 

Tabela 3 sprzęt przenośny 
 

  rodzaj sprzętu sprzęt przenośny   

    wartość ks. brutto 
data 
przyjęcia 

T-46-10-183    EOG Notebook Dell   +Windows7 4 401,76   

T-46-10-184    EOG Notebook Dell   +Windows7 4 401,76   
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T-46-10-185    EOG Notebook Dell   +Windows7 4 401,76   

T-46-10-186    EOG Notebook Dell   +Windows7 4 401,76   

T-46-10-187    EOG Notebook Dell   +Windows7 4 401,76   

T-46-10-188    EOG Notebook Dell   +Windows7 4 401,76   

T-46-10-189    EOG Notebook Dell   +Windows7 4 401,76   

T-46-12-053    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-054    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-055    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-056    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-057    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-058    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-12-059    EOG Czytnik Metrologic MS9520    458,72   

T-46-10-089 Laptop IBM 2868,03 01.12.2005 

T-46-10-087 Laptop IBM 2704,1 04.10.2005 

T-46-10-132 laptop DELL 3278,69 22.01.2008 

T-46-10-133 laptop DELL 3278,69 31.01.2008 

T-46-10-134 laptop ASUS 4271 08.02.2008 

T-46-10-167 Laptop HP PAVILION 3252,48 09.10.2009 

T-43-25-013 wagomieszarka commixer M2+ 10922,01 19.05.2003 

T-43-25-016 wagomieszarka commixer M3 15416,73 31.05.2004 

T-43-25-006 wagomieszarka ekipowa+czytnik kodów 8415,36 12.02.2003 

T-43-25-007 wagomieszarka ekipowa+czytnik kodów 8416,36 12.02.2003 

T-45-17-001 projektor multimedialny Hitachi 23440,00 11.03.2005 

T-43-69-014 zgrzewarka Baxter 5750,00 08.09.1995 

T-43-25-037 wagomieszarka 19072,00 30.10.2007 

T-43-25-038 wagomieszarka 19072,00 30.10.2007 

T-43-25-039 wagomieszarka 19072,00 30.10.2007 

T-43-25-040 wagomieszarka 19072,00 30.10.2007 

T-43-25-041 wagomieszarka 19072,00 30.10.2007 

T-43-25-042 wagomieszarka 19072,00 30.10.2007 

T-43-25-043 wagomieszarka 19072,00 30.10.2007 

T-43-25-044 wagomieszarka 19075,00 30.10.2007 

    278 615,81   
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Wykaz nr 3 
Sprzęt elektroniczny i medyczny stacjonarny i przenośny (użyczony, powierzony, leasingowany itp.) 
 

l.p nazwa data przyjęcia ilość wartość 

1 centrala Meridian - 1 op 11C (TPSA) 25.01.2002 1 153400,00 

2 HDSL Alkatel 15 (TPSA) 25.01.2002 1 1250,00 

3 
analizator Pentra 80XL+ oprzyrządowanie: komputer,, 
monitor, 2 drukarki,UPS (HORIBA) 18.06.2010 2 104592,00 

4 Zestaw serwerowy (Instytut Hem i Trans.) 04.06.2007 1kpl 79797,00 

5 Router CISCO 2821 (Instytut Hem i Trans.) 29.10.2007 1 31551,07 

6 Wirówka (Meservice) 25.11.2009 2 640000,00 

7 Switch 3om 4500 24p(Instytut Hem i Trans.) 17.10.2007 1 1470,00 

8 Separatory MCS+ (Medservice) 26.05.2008 6 120000,00 

9 Urządzenie do separacji Krwi Cobe Spektra 02.02.2007 1 50000,00 

10 Maco Tronic urządzenie do inaktywacji genów w osoczu  30.06.2008 1 120000,00 

11 
Urządzenie do obsługi zestawów do inaktywacji 
patogenów w osoczu (Maco Pharma Polonia) 16.06.2009 1 330000,00 

12 

Cytometr  FSC Calibur computer, monitor,BD Pack, 
transformator, zew. Czytnik płyt, drukarka, USB (Beton 
Dickinson) 10.06.2009 1 161136,00 

13 
Summit Processor+ stacja pipetujaca (J&J) Hailton AT 
Plus 10.01.2010  60000,00 

14 

Analizator Vitros 3600 (NS 36000260, NS 36000262) 2 
drukarki Lexmark, zasilacz awaryjny+ 2 moduły 
bateryjne ( J&J) 24.11.2009 2 500000,00 

15 
Analizator serologiczny Techno TwinStation computer, 2 
drukarki, UPS, wirówka (Diamed) 23.07.2010 1 487780,00 

16 ABX Micros ES600T (Horiba) 18.06.2010 1 31030,00 

 RAZEM   2872006,07 
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Wykaz nr 4 

 
 

 1. 2. 3. 4. 
NR.rej DW901HG DW 3142S DW 64821 DW7498X 
Marka model MERCEDES SPRINTER 315 

CDI 
 

Mercedes Sprinter  
311 CDI Furgon   

VOLVO V40 
2,0 

Mercedes Benz  
 

Wyposażenie 
dodatkowe 

 zabudowa chłodnicza z 
agregatem 

drewniana gałka skrzyni 
biegów, kontrola poślizgu 
DSA, drewniane panele, 
czarne światła ksenonowe, 
podłokietnik między 
przednimi fotelami, lakier 
met-perłowy, ACTIVE -
pakiet.  
 

z wyposażeniem dodatkowym: 
agregat prądotwórczy, 
akumulatory każdy po 200A do 
zasilania sprzętu pokładowego, 
prostownik do akumulatorów, 
klimatyzacja,  wibasto, 
chłodziarka, zamrażarka, zestaw 
TV ,wideo,  zestaw łączności 
wewnętrznej, roleta (markiza na 
zewnątrz), 3 fotele do pobierania 
krwi 

rodzaj uniwersalny do przewozu 
osób 

ciężarowy osobowy Specjalistyczny ambulatorium 

Wartość  171148,40 bez  VAT 70.000,00 bez vat 14.000,00 bez vat 110211,01 bez vat 
Przebieg  58132 425006 350355 92121 
ładowność 950KG 1625   
Poj. silnika 2148 2151 1948 5958 
L. miejsc 7 3 5 8 
Rok prod. 2008 2002 2001 1995 
zabezpieczenia ALARM IMMOBILISER blokada odjazdu 

autoalarm 
immobilizer, 
monitoring GPS, autoalarm. 

brak 

Nr podw. WDB9062351N407187 WDB9036621R414831 YV1YW29622F803314 WDB6772251K108428 

Nast. b.t. 24.11.11 03.08.11 16.10.10 20.07.11 

1rejestr.  05.12.2008 23.08.02  W Polsce 20.06.06 
Ilość kluczy 2 oryginalne 2 oryginalne 2 oryginalne  1oryginalny 

 

 

 5. 6. 7. 8. 9. 
NR.rej DW 015CL DW 759 AT DW36360 DW628HK DW627HK 
Marka 
model 

FORD TRANSIT  
 

IVECO MERCEDES VITO 
 

RENAULT KANGOO RENAULT KANGOO 

Wyposaż
enie 
dodatko
we 

Wyposażenie 
specjalistyczne – agregat 
chłodniczy 

Zabudowa chłodnicza z 
agregatem 

Trzy niezależne 
komory chłodnicze 
przeznaczone do 
przewozu krwi lub 
organów do 
transplantacji 

  

rodzaj ciężarowy ciężarowy Specjalny OSOBOWY OSOBOWY 
Wartość  18.000,00 bez vat 25.000,00 bez vat 25.000,00 bez vat 30.700,00 bez vat 30.000,00 bez vat 
Przebieg  274833 90395 449846 3454 20292  
Ładown. 1091 1850 600   
Poj. Siln. 2496 2798 2299 1598 1598 
L.miejsc 9 3 2 5 5 
r..prod 1998 1999 1997 2008 2008 
zabezpie
czenia 

blokada skrzyni 
 biegów, autoalarm 

autoalarm immobilizer 
gps 

ALARM ALARM 

Nr podw WF0LXXGGVLWU93295 ZCFC49701X5219067 VSA63807413076879 VF1KW0DB540561830 VF1KW0DB540561829 
Nast. b.t. 14.09.11 17.12.10 20.12.10 23.03.12 23.03.12 
1rejestr.  04.09.98 07.12.99 22.11.00 23.03.09 23.03.09 
Il.kluczy 2 oryginalne 2oryg/2nieoryg 1 oryginalny, 1 

nieoryginalny 

2 oryginalne 2 oryginalne 

 

 

 

 

 


