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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy - Prawo zamówień publicznych:

UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
W WARSZAWIE
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Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE
I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiającym jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
„MEDITRANS” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Warszawie ul.
Poznańska 22, 00-685 Warszawa.
Tel: / 0-22/ 525-14-05 Fax: / 0-22/ 525-13-80 www.meditrans.waw.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „Postępowaniem” prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych
równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) –
zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: WSPRiTS/ZP/30/18.
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym.
Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dalej będzie zwana „SIWZ”.
III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, RÓWNOWAŻNE, DODATKOWE
1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w niniejszym postępowaniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
4. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 6 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku
udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy
usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienia było
przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego
przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego
wartości. Zamawiający przewiduje, że wartość zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
IV. FORMA PRZEKAZYWANIA
POSTĘPOWANIU

INFORMACJI,

OŚWIADCZEŃ

I

DOKUMENTÓW

W

1. Zamawiający prowadzi Postępowanie w języku polskim.
2. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ.
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów oraz
złożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej oraz z zastrzeżeniem pkt. 4.
4. Forma pisemna pod rygorem nieważności zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami,
w tym oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale IV niniejszej SIWZ (również w przypadku
ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), a także zmiany lub
wycofania oferty, z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6.
5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających
ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ
powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w
treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę,
na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
6. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta
elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
JEDZ należy przesłać na adres email: anna.piekut@meditrans.waw.pl
a) Zamawiający dopuszcza w następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf.
b) Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. W tym celu może korzystać z
narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają
wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww.
formatów.
c) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ,
wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym
przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
d)
Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem
dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez
oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub
skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: 7-Zip czy Smart Sign)
lub komercyjnych.
e) Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie
pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla
prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie
szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.
f)
Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten
dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości
należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę
wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do
oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).
g) Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
h) Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z
serwera pocztowego zamawiającego.
i)
Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego
dokumentu.
7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie prześle potwierdzenia otrzymania ww. dokumentu, pismo
pozostanie w aktach Postępowania z mocą doręczenia.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
odpowie niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski, które wpłyną po wyżej
określonym terminie Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.
10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści SIWZ.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
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13. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów specyfikacji należy
zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert, w trybie przewidzianym w
niniejszym Rozdziale. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie przewidują negocjacji
warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów wzoru umowy, po terminie otwarcia ofert.
V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Anna Piekut
Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 8.00 – 15.00 tel.: 0 22 52 – 51 – 243
fax: 0 22 52 – 51 – 279 e-mail: anna.piekut@meditrans.waw.pl
Zamawiający udziela odpowiedzi wyłącznie na pytania przesłane pocztą elektroniczną, faxem
bądź w formie pisemnej (przekazane listownie lub złożone osobiście).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt – zarówno z Zamawiającym, jak i z osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie
reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i
osobisty w swojej siedzibie.
VI. PODWYKONAWCY
1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania firm podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).
Rozdział II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania:
Zadanie nr 1: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz medycznego,
łodzi motorowej oraz OC z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia
Zadanie nr 2: Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz
dobrowolne ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności
leczniczej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ.
4. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorach umów
(Załączniki nr 6, 7 do SIWZ).
5. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty przez Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych, Zamawiający przez fakt zawarcia umowy nie stanie się członkiem TUW.
Wspólny Słownik CPV: 66515200-5; 66516100-1
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie: 01.02.2019 r. – 31.01.2020 r.
UWAGA! Umowa ubezpieczenia zostanie podpisana przy udziale brokera ubezpieczeniowego, do
którego obowiązków należeć będzie bieżąca obsługa oraz pomoc w zakresie likwidacji szkód.
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Rozdział III
WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM
I. WYSOKOŚĆ WADIUM
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w zależności od
oferowanego zadania:
Zadanie 1: 620,00 zł; słownie: sześćset dwadzieścia złotych
Zadanie 2: 1 900,00 zł; słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych
II. FORMA WADIUM
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2018 poz. 110).
Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinien zawierać bezwarunkowe i
nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wymaganej kwoty wadium
Zamawiającemu na jego pierwsze pisemne żądanie, w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania
przez zobowiązanego wezwania w tym zakresie. Dokument wniesienia wadium winien umożliwiać
zatrzymanie wadium w przypadkach ziszczenia się chociażby jednej z okoliczności, o których mowa w
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
II. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny,
wyznaczonych jako ostateczny termin składania ofert).
2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego w banku:
Bank PKO BP S.A. LVIII O/Warszawa
Nr r-ku: 98 1020 1013 0000 0902 0106 8089
Wadium winno zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce „tytułem”
sformułowanie ze zwrotem: „Wadium w postępowaniu: nr WSPRiTS/ZP/30/18 dla Zadania nr ……”..
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu do oferty należy załączyć dokument potwierdzający
dokonanie przelewu (wpłaty wadium).
3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie
odrzucona.
4. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa – Prawo zamówień publicznych.
Rozdział IV
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY
WYMAGANE OD WYKONAWCY
I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie
właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z
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przedmiotem zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca
prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w
tym zakresie, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia
(JEDZ);
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie ustanawia szczególnych wymagań w tym
zakresie, wystarczającym będzie złożenie przez Wykonawcę stosownego oświadczenia (JEDZ);
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne jego przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których
mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli:
a) Wykonawcy składają jedną ofertę, zachowując stosowne przepisy ustawy Pzp;
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają dokumenty, o których
mowa w pkt. II. 3. ppkt. 3.1.-3.3. dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia z osobna.
4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale IV ust.
1 pkt 2) lit. b-c niniejszej specyfikacji w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych albo sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
5. Zamawiający jednocześnie informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 4 wystąpi
wyłącznie w przypadku, kiedy:
a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe albo ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5
ustawy Pzp;
c) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane
(jeżeli dotyczy).
II. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
1. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą.
1.1. Wypełniony druk oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do
SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę
ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, i warunków płatności,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru
umowy bez zastrzeżeń.
1.2. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
1.3. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania
pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2
ustawy Pzp, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
1.4. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (tj. w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w
Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy
2014/24/UE). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może
wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie http://ec.europa.eu/growth/espd.
UWAGA: Zmiana przepisów. Proszę uważnie przeczytać Rozdział I ust. IV pkt 5-6 dotyczące formy
składania ww. dokumentu.
1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt. 1.4. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków. Ww.
formularz powinien być wypełniony i podpisany przez te podmioty. UWAGA: Zmiana przepisów.
Proszę uważnie przeczytać Rozdział I ust. IV pkt 5-6 dotyczące formy składania ww. dokumentu.
1.6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia
z udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.4. Ww. formularz powinien
być wypełniony i podpisany przez te podmioty. UWAGA: Zmiana przepisów. Proszę uważnie
przeczytać Rozdział I ust. IV pkt 5-6 dotyczące formy składania ww. dokumentu.
1.7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby –
warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.4. powyżej.
Ww. formularz powinien być wypełniony i podpisany przez te podmioty. UWAGA: Zmiana przepisów.
Proszę uważnie przeczytać Rozdział I ust. IV pkt 5-6 dotyczące formy składania ww. dokumentu.
2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344).
3. Dokumenty do złożenia, których Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona (aktualne na dzień złożenia)
3.1 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
3.2 informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3.3 zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie
tożsamym z przedmiotem zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca
prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże (w formie pisemnej - listownie lub złożone osobiście)
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 4 do
niniejszej SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016, poz. 1126).
6. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IV ust. II pkt 1 niniejszej
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
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wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III. WYMOGI FORMALNE OFERTY
1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
a) treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji i zostać sporządzona wg formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji;
b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką;
c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego,
sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis
złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej co
najmniej cenie oferty;
d) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę.
2. Zaleca się, aby:
a) każda zapisana strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę,
b) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,
c) wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w
sposób trwały,
d) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe)
były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty,
e) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.
3. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419) powinny być umieszczone w
oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie
mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp. W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty
uzasadnienie faktycznego i prawnego zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa.
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być umieszczone w oddzielnej
kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.
4. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie
(zgodnie z uchwałą SN z dnia 20.10.2005 r. sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
5. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art.
90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie
Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia
wykaże jednocześnie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
IV. FORMA DOKUMENTÓW
1. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy, poza przypadkami
wyraźnie wskazanymi w SIWZ.
Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie.
2. W przypadku, gdy złożone dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty
składane przez wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język
polski.
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3. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich
prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu.
V. OPAKOWANIE OFERTY
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy,
oznaczonej w następujący sposób:

Przetarg nieograniczony na:
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans”
SPZOZ w Warszawie
Nie otwierać przed: 30.11.2018 r. godz. 10:00
Liczba stron (określić, ile zapisanych stron znajduje się w kopercie)
Rozdział V
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Przedstawiona w ofercie cena musi zawierać całkowite wynagrodzenie wykonawcy, za całość
przedmiotu zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszelkie podatki, w tym podatek od towarów i
usług (VAT).
2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w sposób określony w Ofercie części V -"Cena
oferty dla przedmiotu zamówienia".
3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1221).
4. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich (PLN). Cena oferty musi być:
wyliczona i podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Ceny podane w ofercie powinny zawierać wszystkie koszty związane z dostawą oraz wykonaniem
przez wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego, ubezpieczeniem, opakowaniem oraz uwzględniać inne opłaty i podatki, a także
ewentualne upusty i rabaty.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych we
wzorze umowy.
Rozdział VI
INFORMACJE O MIEJSCU ORAZ TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w zamkniętej / zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 30.11.2018 r. do godz. 09:30 w
Dziale Zamówień Publicznych w siedzibie Zamawiającego, pok. 1.20, I piętro – Budynek
Główny, który jest udostępniony dla wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Na swoje życzenie Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem,
jakim została oznakowana oferta.
4. Oferta powinna być opisana w sposób przedstawiony w rozdziale IV (Opakowanie oferty) SIWZ.
5. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę
po upływie terminu do wniesienia odwołania.
6. Oferty przesłane faxem lub e-mailem nie będą rozpatrywane.
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II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie ofert nastąpi w dniu upływu terminu składania ofert, tj. 30.11.2018 r. w siedzibie
Zamawiającego w Sali konferencyjnej o godzinie 10:00.
III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że
dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę)
Wykonawcy, cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, jeżeli ich
podanie w ofercie było wymagane.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.meditrans.waw.pl w zakładce
„zamówienia publiczne”, informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach.
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).
V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma zawiadomienie w formie pisemnej o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich
samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperta oznaczona „ZMIANA” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostanie dołączona do oferty.
2. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzez złożenie w formie pisemnej powiadomienia, według
tych samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postepowania Wykonawcy w tym zakresie oraz zgodności ze złożonymi oferty. Koperty
ofert wycofanych nie będą otwierane.
Rozdział VII
OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

I. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące
kryteria:
ZADANIE 1:
Kryterium cena o wadze 85 %
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100
pkt x 85 %.
Kryterium klauzule fakultatywne o wadze 15 %:
• Klauzula zniesienia franszyz i udziałów własnych (treść poniżej) – waga 10%
Strony postanawiają, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego,
sprzętu medycznego, łodzi motorowej oraz ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w związku z
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prowadzoną działalnością pozamedyczną i posiadanym mieniem nie będą miały zastosowania
jakiekolwiek franszyzy i udziały własne.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa: tak – 1 pkt; nie – 0 pkt. = wartość punktowa tak/nie x 100 pkt x 10 %.
• Klauzula płatności składki w 12 równych, miesięcznych ratach (treść poniżej) - waga 5 %
Płatność składki za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, sprzętu
medycznego, łodzi motorowej oraz ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w związku z
prowadzoną działalnością pozamedyczną i posiadanym mieniem rozłożona jest na 12 równych,
miesięcznych rat. Faktura określająca kwotę składki do zapłaty wystawiana będzie do 5 dnia danego
miesiąca; składka płatna przelewem, z uwzględnieniem postanowień klauzuli zapłaty składki.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = 12 rat – 1 pkt, 4 raty – 0 pkt = (wartość punktowa tak/nie x 100 pkt x 5 %).
ZADANIE 2:
Kryterium cena o wadze 85 %
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = (najniższa cena spośród cen ofert nieodrzuconych / cena oferty ocenianej) x 100
pkt x 85 %.
Kryterium klauzule fakultatywne o wadze 15 %:
• Klauzula zniesienia franszyz i udziałów własnych (treść poniżej) – waga 10%.
Strony postanawiają, że w dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z
prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez
Ubezpieczonego działalności leczniczej nie będą miały zastosowania jakiekolwiek franszyzy i udziały
własne.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa: tak – 1 pkt; nie – 0 pkt. = wartość punktowa tak/nie x 100 pkt x 10 %.
• Klauzula płatności składki w 12 równych, miesięcznych ratach (treść poniżej) - waga 5 %.
Płatność składki za dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego
działalności leczniczej rozłożona jest na 12 równych, miesięcznych rat. Faktura określająca kwotę
składki do zapłaty wystawiana będzie do 5 dnia danego miesiąca; składka płatna przelewem, z
uwzględnieniem postanowień klauzuli zapłaty składki.
W tym kryterium zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = 12 rat – 1 pkt, 4 raty – 0 pkt = (wartość punktowa tak/nie x 100 pkt x 5 %).
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. Pozostałym
ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej
samej cenie – Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert
dodatkowych.
5. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek
rachunkowych lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących
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istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający poprawi je w tekście oferty niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Rozdział VIII
WZÓR UMOWY
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
zawarł z nim, umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 6 i 7 do niniejszej SIWZ.
Rozdział IX
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Rozdział X
FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę
wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są
miejscami Wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia;
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający wskaże w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty termin i miejsce podpisania
umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedłożyć dokumenty potwierdzające ich umocowanie
do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej albo 15 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane w inny sposób, albo
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w krótszym terminie, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna
oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym
umowę regulującą ich współpracę. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia
umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
5. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze
umowy nie podlegają negocjacjom.
6. W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
Rozdział XI
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i
Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Warszawie, ul. Poznańska 22, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000061291;
kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie: iod@meditrans.waw.pl; /22/ 52
51 365;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________
*

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji:
zał. nr 1 - druk oferty
zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 i 2
zał. nr 2a – wykaz obiektów do ubezpieczenia
zał. nr 2b – wykaz sprzętu elektronicznego - stacjonarny
zał. nr 2c - wykaz sprzętu elektronicznego - przenośny
zał. nr 2d – wykaz sprzętu medycznego
zał. nr 3 - oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego
zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE)
zał. nr 4 – wzór oświadczenia, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej
zał. nr 5 – wzór wykazu podwykonawców
zał. nr 6 – wzór umowy dla Zadania nr 1
zał. nr 7 – wzór umowy dla Zadania nr 2.
Akceptacja treści SIWZ wraz z załącznikami przez członków komisji (podpis i pieczątka):

Przewodniczący komisji: Adam Baczyński

…………………………………………..

Sekretarz komisji: Anna Piekut

……………………………………………

Członek komisji: Elżbieta Jurkowska

…………………………………………..

Członek komisji: Alicja Pawlikowska

…………………………………………..

Członek komisji: Bogusława Kamińska

…………………………………………..

Sprawdzono treść SIWZ wraz z załącznikami pod względem formalno-prawnym (podpis i pieczątka):

Radca prawny: …………………………………………..
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
zatwierdził w dniu 17.10.2018 r.:

DYREKTOR
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Załącznik nr 1

...................................., dnia......................

.................................................
pieczątka firmowa

I. Dane wykonawcy:
1. Pełna nazwa . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Województwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Numer telefonu i faksu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Adres e-mail:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy i podpisująca ofertę: (imię, nazwisko, stanowisko)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: (imię, nazwisko, stanowisko)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Firma jest: (małym, średnim bądź mikroprzedsiębiorstwem) …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
(wpisać właściwe)

II. Przedmiot oferty:
Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
ogłoszonego przez:
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS”
00-685 WARSZAWA
ul. POZNAŃSKA 22

na

UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO
I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
W WARSZAWIE

[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/30/18]

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

III. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia
Cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą SIWZ
Zadanie 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz medycznego, łodzi
motorowej oraz OC z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia
za łączną cenę brutto: ..................................................................................................................złotych.
(cena słownie:...............................................................................................................................złotych)
Klauzula fakultatywna:
- Klauzula zniesienia franszyz i udziałów własnych………………………….. (wpisać: tak/nie)
- Klauzula płatności składki w 12 równych, miesięcznych ratach …………………………………… (wpisać: tak/ nie)

Zadanie 2. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz dobrowolne
ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności leczniczej
za łączną cenę brutto: ..................................................................................................................złotych.
(cena słownie:...............................................................................................................................złotych)

Klauzula fakultatywna:
- Klauzula zniesienia franszyz i udziałów własnych………………………….. (wpisać: tak/nie)
- Klauzula płatności składki w 12 równych, miesięcznych ratach …………………………………… (wpisać: tak/ nie)

Hasło dostępu do pliku JEDZ: ………………………………..
Niezbędne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ, w szczególności informacje o
wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ: …….
………………………………………………………………………………………………………………………...

IV. Oświadczenia
Wykonawca składając ofertę oświadcza, że:
1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze umowy.
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
3. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie
wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
4. Dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie
z tym dniem).
6. Akceptujemy, że zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie w ratach, w terminach
określonych w § 4 ust. 2 wzoru umowy.
7. Wadium w wysokości _________ PLN (słownie: _________________________________________
złotych), zostało wniesione w dniu ....................... r., w formie: ………......................................................
8. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy
PZP, na następujący rachunek: …...…......................................................................................…...………
9. W przypadku przyznania zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
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V. Spis treści
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1)

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

2)

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

3)

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

4)

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

5)

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

Oferta wraz z załącznikami została złożona na ............. kolejno ponumerowanych zapisanych
stronach.

……………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy

......................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
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OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA
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Zadanie nr 1: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz
medycznego, łodzi motorowej oraz OC z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej
i posiadanego mienia
I. Informacje ogólne:
Ubezpieczający/Ubezpieczony :Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie
Adres:
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
Okres ubezpieczenia:

01.02.2019 r. – 31.01.2020 r.

Płatność składki:

4 równe, kwartalne raty

Szkodowość:
w okresie od 1.01.2014 r. do 30.09.2018 r. stan wypłaconych
odszkodowań oraz rezerw wynosi:

Pozycja
Szkody - wypłaty
Renty - wypłaty
Dodatkowe koszty likwidacji - wypłaty
Szkody - rezerwy
Renty - rezerwy
Razem

Kwota
9 626,15 zł
- zł
596,00 zł
4 900,00 zł
- zł
15 122,15 zł
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Wykaz placówek podlegających ubezpieczeniu (dokładne adresy):
Oddział Śródmieście – Centrala WSPRiTS, 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 / Hoża 56
Oddział Techniczno – Administracyjny, Oddział Mokotów Os. Ksawerów, 02-626 Warszawa, ul. J.P.
Woronicza 19
Oddział Praga Południe, 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 34
Oddział Praga Południe, Oś. Grochów Północny, 04-308 Warszawa, ul. Lubieszowska 5
Oddział Wola, 01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 17
Oddział Mokotów Oś. Wierzbno, 02-620 Warszawa, ul. Puławska 120 / 124
Oddział Bielany, 01-963 Warszawa, ul. Wrzeciono 41
Oddział Żoliborz Marymont, 01-629 Warszawa, ul. Włościańska 52
Oddział Praga Północ, 03-701 Warszawa, ul. Brzeska 12
Oddział Ochota, 02-308 Warszawa, ul. T. Joteyki 9
Oddział Ochota Raszyn, 05-090 Raszyn, ul. Sportowa 1A
Oddział Ursynów, 02-786 Warszawa, ul. W. Jastrzębowskiego 22
Oddział Mokotów Oś. Stegny, 02-760 Warszawa, ul. Soczi 1
Oddział Ursus, 02-495 Warszawa, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 18
Oddział Bemowo, 01-480 Warszawa, ul. Kartezjusza 2
Oddział Białołęka – Żerań Wschodni, 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 44
Oddział Białołęka – Piekiełko, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16
Oddział Targówek, 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 11
Oddział Wawer, 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2
Oddział Marki, 05-270 Marki, ul. Klonowa 7
Oddział Otwock, 05-400 Otwock, ul. J. Niemcewicza 2
Oddział Muranów, 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 6
Oddział Sulejówek, 05-071 Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21
Oddział Kołbiel, 05-340 Kołbiel, Nowa Wieś 4A
Oddział Zegrze, 05-130 Zegrze, ul. Warszawska 39B
Oddział Wołomin, 05-200 Wołomin, ul. 1go Maja 36
Oddział Radzymin, 05-250 Radzymin, al. Jana Pawła II 59
Oddział Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 3
Oddział Ząbki, 05-091 Ząbki, ul. Rychlińskiego 1.
Informacje o podmiocie
Przychód z działalności medycznej 2017

Wartości
(PLN)
96 367 077

Zakładany przychód z działalności medycznej 2018

101 891 772

Zakładany przychód z działalności medycznej 2019

102 209 436

Wysokość kontraktu NFZ w roku 2018

101 400 931

Zakładana wysokość kontraktu NFZ w roku 2019

101 709 436

Przychód z działalności pozamedycznej za okres I - IX 2018 r.

2 214 723

Zakładany przychód z działalności pozamedycznej 2018

2 698 615
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Zakładany przychód z działalności pozamedycznej 2019

2 700 000

Przychód z działalności medycznej poza kontraktem z NFZ za okres I - IX 2018 r.

454 838

Przychód z działalności medycznej poza kontraktem z NFZ w 2018 roku

600 000

Planowany przychód z działalności medycznej poza kontraktem z NFZ w 2019 roku

650 000

Rodzaj prowadzonej działalności medycznej:
1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu,
porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących
zagrożenie życia, w miejscu zdarzenia,
2. koordynowanie, organizowanie zabezpieczenia medycznego imprez masowych,
3. koordynowanie, organizowanie ratownictwa medycznego oraz współdziałanie w akcjach
ratowniczych w razie klęsk wywołanych żywiołem, w katastrofach oraz innych masowych
zdarzeniach zaistniałych na obszarze działania Stacji,
4. świadczenie usług transportu sanitarnego
Więcej szczegółów dotyczących działalności: www.meditrans.waw.pl
Zakres usług poza działalnością medyczną:
1. kształcenie, dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe pracowników służby zdrowia oraz
teoretyczne i praktyczne szkolenia innych osób, m.in. w zakresie ratownictwa medycznego
w Szkole Ratownictwa,
2. usługi transportowe i spedycyjne, usługi wynajmu pojazdów oraz przewozu osób,
3. usług warsztatowe w zakresie napraw i przeglądów pojazdów,
4. wymiana opon, usługi wulkanizacyjne,
5. mechanika i elektromechanika pojazdowa,
6. stacja diagnostyczna,
7. myjnia samochodowa,
8. usługi parkingowe (w tym wynajem miejsc garażowych),
9. wynajem pomieszczeń,
10. inne usługi, działalności handlowej i pośrednictwa z wyłączeniem obrotu wyrobami tytoniowymi
i alkoholowymi.
Liczba pracowników wg stanu na dzień 30.09.2018:
- na podstawie umów o pracę

541

- na podstawie umów cywilno- prawnych (kontrakt)

594

- na podstawie umów zlecenia

188

II. Rodzaje ryzyk podlegających ubezpieczeniu:
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Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Rodzaj mienia

Wartość w PLN
(stan na 30.09.2018 r.):

Budynki, budowle, namioty, wiaty

11 909 051

Pozostałe środki trwałe
Pomost pływający
Namiot pneumatyczny sypialny

11 780 111
53 129
17 029

Maszyny i urządzenia
Nakłady we własne oraz w obce środki trwałe

Rodzaj wartości

12 521 051

Środki obrotowe ( w tym m.in części, materiały
techniczne, materiały pędne: smary, paliwo)

70 000

Gotówka w lokalu

50 000

-

Budynki, budowle, pozostałe środki trwałe (w tym pomost pływający i namiot
pneumatyczny), nakłady we własne oraz obce środki trwałe, maszyny i urządzenia
– wartość księgowa początkowa brutto

-

Środki obrotowe – koszt zakupu lub wytworzenia

-

Gotówka - wartość nominalna

System ubezpieczenia -

Zakres ubezpieczenia

886 321

Budynki i budowle, pozostałe środki trwałe (w tym namiot pneumatyczny i pomost
pływający), nakłady we własne oraz obce środki trwałe, środki obrotowe, maszyny
i urządzenia - sumy stałe

-

Gotówka – pierwsze ryzyko

-

Dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności – pierwsze ryzyko

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk z włączeniem m.in:
- Kradzieży z włamaniem i rabunku,
- Wandalizmu i dewastacji (wg definicji z postanowień dodatkowych),
- Kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia znajdującego się na zewnątrz w
poszczególnych lokalizacjach, takiego jak: napędy bram, elementy ogrodzenia,
sprzęt oświetleniowy itp., o ile było ono przytwierdzone do podłoża, budynków lub
budowli w sposób uniemożliwiający jego zabór bez użycia siły i/lub narzędzi,
- Kradzieży zwykłej pozostałego mienia,
- Kosztów napraw zabezpieczeń,
- Zalegania śniegu i lodu na dachach obiektów oraz działania mrozu,
- Szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
- Szkód w lampach elektronowych i rentgenowskich,
- Szkód mechanicznych w maszynach i urządzeniach,
- Szkód powstałych wskutek aktów terrorystycznych, rozruchów, strajków, zamieszek
i zakłóceń spokoju publicznego,
- Odpowiedzialności za szkody powstałe podczas naprawy, konserwacji, remontu lub
przebudowy ubezpieczonego mienia pod warunkiem, że ww. czynności nie
wymagały odpowiedniej zgody wg prawa budowlanego (wg klauzuli drobnych prac
budowlano-montażowych z postanowień dodatkowych),
- Przepięć (wg klauzuli przepięć z postanowień dodatkowych),
- Szkód powstałych w wyniku rozerwania, przegrzania zbiorników, zaworów lub
wszelkiego rodzaju pomp itp.
- Szkód we wszelkiego rodzaju instalacjach, także w mieniu znajdującym się pod
ziemią,
- Katastrofy budowlanej,
- Transportu mienia pomiędzy lokalizacjami,
- Kosztów dodatkowych (wg klauzuli kosztów dodatkowych z postanowień
dodatkowych).
UWAGA: ochroną ubezpieczeniową objęte są także namioty i znajdujące się w
nich mienie.
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Miejsce
ubezpieczenia

Zgodnie z podanymi lokalizacjami i klauzulą miejsca ubezpieczenia

Franszyza
redukcyjna

Franszyza redukcyjna w wysokości 500 PLN

Likwidacja szkód

Limity sum
ubezpieczenia
(na jedno
i wszystkie
zdarzenia)

Do sum ubezpieczenia, zgodnie z treścią klauzul likwidacyjnych. Odszkodowanie
będzie uwzględniało podatek VAT ponieważ Zamawiający nie ma możliwości jego
odliczania.
Ryzyka
Limity w PLN
Kradzież z włamaniem, rabunek (środki trwałe i
wyposażenie, w tym niskocenne)

200 000

Wandalizm i dewastacja

100 000

Koszty dodatkowe ( wg klauzuli kosztów
dodatkowych)

500 000

Kradzież zwykła mienia na zewnątrz budynków
(kamery, napędy bram, lampy itp.)

50 000

Kradzież zwykła pozostałego mienia

30 000

Szyby i inne przedmioty od stłuczenia

100 000

akty terrorystyczne, rozruchy, strajki, zamieszki i
zakłócenia spokoju publicznego

500 000

Drobne prace budowlano-montażowe np. naprawy,
konserwacje, remonty, przebudowy (według
klauzuli drobnych prac budowlano – montażowych)

250 000

Transport pomiędzy lokalizacjami
Przepięcia (według klauzuli przepięć)
katastrofa budowlana
Pozostałe ryzyka

50 000
250 000
5 000 000
do pełnych sum ubezpieczenia

• Załącznik nr 2a zawiera wykaz budynków i budowli zgłaszanych do ubezpieczenia.
UWAGI

• Z sum ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostały wyłączone środki trwałe
objęte innymi rodzajami ubezpieczeń, tj. pojazdy ubezpieczone w AC, część
sprzętu komputerowego ubezpieczonego w EEI oraz przenośny sprzęt medyczny
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Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Przedmiot
ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia

Sprzęt elektroniczny stacjonarny, zgodnie z opisem w załączniku nr 2b oraz
elektronika przenośna (w tym użytkowana w karetkach i ambulansach) zgodnie
z załącznikiem nr 2c.
1 934 599 PLN – sprzęt stacjonarny
52 422 PLN – sprzęt przenośny

Rodzaj wartości

Wartość księgowa początkowa brutto – dla sprzętu stacjonarnego
Wartość księgowa początkowa brutto – dla sprzętu przenośnego

System ubezpieczenia

Sumy stałe

Miejsce ubezpieczenia

Lokalizacje określone w części I oraz zgodnie z klauzulą miejsca ubezpieczenia – dla
sprzętu stacjonarnego
RP – dla sprzętu przenośnego

Franszyzy i udziały
własne

Franszyza redukcyjna w wysokości 300 PLN dla sprzętu stacjonarnego
Franszyza redukcyjna w wysokości 500 PLN dla sprzętu przenośnego
• Likwidacja szkód następować będzie w wartości odtworzenia rozumianej jako
wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy,
możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu
zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu
ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i
bez uwzględniania zużycia technicznego i amortyzacji, a ponadto bez stosowania
zasady proporcji.

Likwidacja szkód

• W przypadku awarii ubezpieczonego sprzętu, Ubezpieczający może przystąpić
do samodzielnej naprawy lub wymiany sprzętu w sytuacji, gdy Zakład Ubezpieczeń
nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania
zgłoszenia szkody. Ubezpieczający przystępując do samodzielnej naprawy
lub wymiany sprzętu zobowiązany jest sporządzić stosowny protokół opisujący
przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości
szkody. Protokół będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Zakład
Ubezpieczeń.
• Odszkodowanie będzie uwzględniało podatek VAT ponieważ Zamawiający
nie ma możliwości jego odliczania.
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Zakres ubezpieczenia

Od wszystkich ryzyk, w tym m.in.:
1. utrata bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu nastąpiły z powodu jego
zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianego wypadku
uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji;
2. utrata sprzętu nastąpiła wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji lub
wandalizmu;
3. kradzież zwykła – limit 25.000 zł.
Do szkód objętych ubezpieczeniem zalicza się m.in. szkody wynikłe w następstwie:
a) działania człowieka:
− niewłaściwej obsługi sprzętu, tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego
użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora itp.;
− świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie, pracowników i
współpracowników ubezpieczającego (dewastacja, sabotaż);
b) ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające na osmaleniu,
przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia
piorunu bezpośrednio i pośrednio na przedmiot ubezpieczenia, upadku pojazdu
powietrznego oraz w akcji ratunkowej;
c) wody, tj. zalania wodą z urządzeń wodno – kanalizacyjnych, powodzi, wylewu wód
podziemnych, a także czynników atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu,
deszczu wilgoci, pary wodnej itp.
d) wiatru, gradu, obsunięcia i zapadania się ziemi, huraganu, trzęsienia ziemi,
e) wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów konstrukcyjnych,
wadliwego materiału, zbyt wysokiego, lub zbyt niskiego napięcia albo całkowitego
zaniku napięcia w sieci instalacji elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych
powstałych w związku z uderzeniem pioruna,
f) szkody wynikające z braku dostawy prądu,
4. Dodatkowe rozszerzenie dotyczące ochrony sprzętu elektronicznego nie
podłączonego na stanowisku pracy lub podczas przerwy w eksploatacji.
5. Sprzęt przenośny – w użytkowaniu mobilnym, w tym na pojazdach.
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Ubezpieczenie sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk
Przedmiot
ubezpieczenia

Medyczny sprzęt elektroniczny oraz wszelkie urządzenia medyczne nie będące
sprzętem elektronicznym Zamawiającego. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk z
rozszerzeniem o transport i użytkowanie mobilne (w tym w pojazdach – karetkach,
ambulansach itp.) Wykaz ubezpieczanego sprzętu znajduje się załączniku nr 2d.

Suma ubezpieczenia

5745221 PLN

System ubezpieczenia

Sumy stałe

Rodzaj wartości

Wartość odtworzeniowa nowa
Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w tym w szczególności wszelkie nagłe,
nieprzewidziane zniszczenia, uszkodzenia lub utrata przedmiotu ubezpieczenia.
Ubezpieczenie winno obejmować w szczególności nastepujące ryzyka:
− działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa (w
tym także w czasie przewożenia oraz użytkowania w pojazdach, podczas akcji
ratunkowych itp.) ,

Zakres ubezpieczenia

− celowe zniszczenie przez osoby trzecie (wandalizm i dewastacja),
− kradzież z włamaniem (w tym również z pojazdów), rabunek,
− uszkodzenia w transporcie (w tym wypadek środka transportu),
− użytkowanie mobilne (w tym w pojazdach),
− kradzież zwykłą, w szczególności podczas akcji ratunkowych,

Limity sum
ubezpieczenia
(na jedno i wszystkie
zdarzenia)

− przepięcia (dla medycznego sprzętu elektronicznego).
Ryzyka
Kradzież z włamaniem, rabunek
Wandalizm i dewastacja
Przepięcia (dla medycznego sprzętu elektronicznego)
Kradzież zwykła

Limity w PLN
250 000
50 000
100 000
50 000

Miejsce ubezpieczenia

RP

Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna w wysokości 300 PLN

Likwidacja szkód

Do sum ubezpieczenia, zgodnie z treścią klauzul likwidacyjnych. Odszkodowanie
będzie uwzględniało podatek VAT ponieważ Zamawiający nie ma możliwości jego
odliczania.

UWAGI

Załącznik nr 2d zawiera wykaz przenośnego sprzętu medycznego (elektronicznego i
pozostałego). Sprzęt ten nie stanowi elementów wyposażenia pojazdów (nie jest na
nich zabudowany) w związku z czym nie został ubezpieczony jako wyposażenie
dodatkowe pojazdów.
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Ubezpieczenie łodzi motorowej
Przedmiot
ubezpieczenia

Ratownicza łódź motorowa z kabiną ambulans, PARKER 800 RS kabin/PLPAR80004D313 nr rej. WA-01-0191 rok budowy 2013 kadłub laminat. Na pasie
czerwonym napis „RATOWNICTWO MEDYCZNE”.

Suma
ubezpieczenia

Casco łodzi i silników
OC użytkownika łodzi
NNW członków załogi i innych osób na pokładzie (s.u. na 1
osobę) – 4 osoby
Mienie osobiste członków załogi i innych osób na pokładzie
(s.u. na 1 osobę) – 2 osoby

Okres
ubezpieczenia

01.02.2019 – 31.01.2020 r.

Rodzaj wartości

Wartość księgowa początkowa

System
ubezpieczenia
Miejsce
ubezpieczenia

410 000 PLN
500 000 PLN
20 000 PLN
5 000 PLN

Sumy stałe
Akweny śródlądowe w RP

Franszyza,
udziały własne

1. Casco w zakresie pełnym obejmujące szkody (straty całkowite lub szkody częściowe)
powstałe w czasie:
− pływania i postoju na wodzie lub lodzie, wskutek takich ryzyk jak m.in.: pożar lub
eksplozja, przewrócenie lub zatonięcie, zderzenie/kolizja z inną jednostką, kolizja
bez kontaktu z inną jednostką, upadek statku powietrznego, utknięcie na gruncie,
wejścia na mieliznę, uderzenie o grunt, podwodną przeszkodę/nabrzeże lub inne
podobne obiekty/ przedmioty, sztorm, szkwał, działanie fali, siła wyższa, akcja
ratownicza lub inna podjęta w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, wad
ukrytych sprzętu, wadliwej, nienależytej naprawy, błędu w obsłudze, uszkodzenia
silnika, przekładni, wału napędowego, śruby steru, wypadków powstałych w czasie
taklowania lub roztaklowywania oraz załadowywania i rozładowywania wyposażenia
lub osprzętu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także kradzież z włamaniem i
rabunek oraz dewastację przez osoby trzecie,
− transportu, wskutek takich ryzyk jak m.in.: pożar, uderzenie pioruna, wybuch,
huragan i sztorm, powódź, deszcz nawalny, lawina, zapadanie i osuwanie się ziemi,
upadek statku powietrznego na środek transportu oraz wypadek, jakiemu uległ
środek transportu w trakcie transportu. Ochrona obejmuje szkody powstałe podczas
załadunku i wyładunku sprzętu na/ze środka transportu, w tym również przy
opuszczaniu do wody i wyciąganiu z niej, w czasie przewożenia/transportu oraz
podczas postoju.
2. Odpowiedzialność cywilna użytkownika za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone
osobom trzecim (innym niż członkowie załogi i osoby na pokładzie) w związku z
posiadaniem i/lub użytkowaniem sprzętu pływającego.
3. Następstwa nieszczęśliwych wypadków członków załogi i innych osób na pokładzie
powstałe w trakcie pływania, z systemem świadczeń proporcjonalnych (1% s.u. za 1%
uszczerbku).
4. Szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia osobistego
członków załogi i innych osób na pokładzie w wyniku zdarzeń objętych ochroną w
ramach ubezpieczenia łodzi motorowej od utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w
okresie użytkowania.
Franszyza redukcyjna: 500 PLN (nie dotyczy NNW i rzeczy osobistych członków załogi i
innych osób na pokładzie)

Likwidacja szkód

Zgodnie z klauzulami likwidacyjnymi oraz procedura likwidacji szkód.

Zakres
ubezpieczenia
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Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej
w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem

Zakres
ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego
m.in.:
1. Odpowiedzialność cywilna (odpowiedzialność deliktowa, kontraktowa oraz
deliktowo-kontraktowa) z tytułu wszelkie działalności prowadzonej przez
Ubezpieczonego, tj. ratownictwa medycznego, szkoły i działalności
gospodarczej oraz z tytułu posiadanego mienia, z włączeniem
odpowiedzialności
cywilnej
za
produkt/usługę.
Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone na skutek wypadków
polegających na:
a) spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia osoby
trzeciej, w tym także utracie korzyści poszkodowanego (szkody osobowe),
b) uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie lub zaginięciu mienia, w tym utracie
korzyści poszkodowanego (szkody rzeczowe),
c) czystych stratach finansowych (niewynikających lub niezwiązanych ze
szkodami rzeczowymi bądź osobowymi).
2. Szkody, które powstały z tej samej przyczyny uważa się za jeden wypadek
ubezpieczeniowy niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania
oraz przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody
(szkoda seryjna).
3. Wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej (o ile OWU nie są
korzystniejsze): zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za straty
rzeczywiste oraz utracone korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć,
gdyby mu szkody nie wyrządzono, a także za inne następstwa szkód
osobowych i rzeczowych, jak również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia.
4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w
okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem
ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek
ubezpieczeniowy uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju
zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.
5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje co najmniej następujące koszty:
5.1 koszty wynagrodzeń rzeczoznawców/ekspertów powołanych w celu ustalenia
okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody,
5.2 koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych w sporze
cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela,
5.3 koszty poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celu
zmniejszenia szkody lub zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą
szkodą.
6. Rozszerzenia zakresu ochrony o szkody (o ile OWU nie są korzystniejsze):
6.1 wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstw;.
6.2 poniesione przez pracowników Ubezpieczającego (OC pracodawcy). Za
pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną przez Ubezpieczonego na
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej
umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem
osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczającym umowę cywilnoprawną jako
przedsiębiorca;
6.3 powstałe w mieniu ruchomym oraz nieruchomościach, z których
Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy użyczenia, najmu, podnajmu,
dzierżawy, leasingu lub innego stosunku prawnego (OC najemcy);
6.4 w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
Ubezpieczonego, w tym w szczególności w mieniu osób trzecich znajdującym
się w pomieszczeniach oddanych w najem;
6.5 w pojazdach znajdujących się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem
Ubezpieczonego (limit 300 000 PLN);
6.6 w mieniu powierzonym do obróbki, naprawy, montażu itp.;
6.7 odpowiedzialność cywilną za szkody z tytułu wadliwego wykonania robót lub
usług po przekazaniu przedmiotu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy;
6.8 powstałe przy wykonywaniu przez Ubezpieczonego zadań o charakterze
zarządczym, organizacyjnym lub administracyjnym;
6.9 związane z przeniesieniem ognia;
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6.10 powstałe
w następstwie
użytkowania
bądź
uszkodzenia
urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym powstałych
wskutek wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych i klimatyzacyjnych;
6.11 wywołane przez zalanie przez dach, przez nieszczelne złącza zewnętrzne
budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, spowodowane przeciekami wskutek
deszczu w dachach, ścianach, złączach i rynnach itp.;
6.12 wyrządzone w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymaniem w
należytym stanie nieruchomości, dróg wewnętrznych, chodników itp.;
6.13 wynikające z czystych strat finansowych - odpowiedzialność za szkody nie
będące następstwem szkód rzeczowych lub osobowych.
Limit 250.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
6.14 wyrządzone w obcych środkach transportu podczas czynności ładunkowych
(załadunek, rozładunek),
6.15 wyrządzone przez Ubezpieczonego podwykonawcom,
6.16 powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem lub prowadzeniem przez
upoważnione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego osoby pojazdów
mechanicznych nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC ppm,
6.17 spowodowane w podziemnych instalacjach lub urządzeniach,
6.18 wyrządzone w mieniu należącym do pracowników, w tym także w pojazdach
(oraz ich wyposażeniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach, których
właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami są pracownicy Ubezpieczonego
lub osoby im bliskie z wyłączeniem zaginięcia i utraty).
Limit na jeden i wszystkie wypadki: 300.000 zł.
6.19 wyrządzone w środowisku naturalnym powstałe pośrednio lub bezpośrednio z
emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz za koszty usunięcia neutralizacji
lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających
poniesione przez osoby trzecie, z uwzględnieniem szkód wyrządzonych przez
pojazdy należące
do
Ubezpieczonego
podlegające obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów, wyłącznie w zakresie art. 38 ust. 4
(zanieczyszczenie lub skażenie środowiska) ustawy z dnia 22 maja 2003 o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Obowiązkowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Warunkiem ponoszenia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest to, że:
a. początek procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych miał
miejsce w okresie ubezpieczenia,
b. przyczyna procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych jest nagła,
niezamierzona ani nieprzewidziana przez ubezpieczonego przy zachowaniu
należytej staranności przy prowadzeniu działalności,
c. przyczyna procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych była
możliwa do zidentyfikowania,
d. w związku z prowadzoną działalnością Ubezpieczający/Ubezpieczony nie
naruszył w sposób rażący norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, do
przestrzegania których jest zobowiązany.
Limit odpowiedzialności: 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Suma gwarancyjna

5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Pozostałe niewymienione powyżej ryzyka – do wysokości ogólnej sumy
gwarancyjnej.

Udział własny

500 zł w każdej szkodzie rzeczowej

Zakres terytorialny

RP a dla podróży służbowych Europa
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II. Postanowienia dodatkowe
Niezależnie od postanowień odnoszących się do poszczególnych ryzyk zakres ochrony
określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostaje rozszerzony o następujące klauzule
dodatkowe:

1. Klauzula
reprezentantów

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od
odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej
reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów
Ubezpieczającego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami,
statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania
ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z wyłączeniem prokurentów
ustanowionych przez ten podmiot.
Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wszystkich
pozostałych osób (w szczególności pozostałych pracowników i współpracowników
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), a także rażącego niedbalstwa reprezentantów
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od
wszystkich ryzyk.

2. Klauzula miejsca
ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęte jest mienie bez względu na jego lokalizację na terenie Polski
- jako miejsce ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie lokalizacje należące do
Ubezpieczającego (również nieczynne) oraz każde miejsce związane z charakterem
prowadzonej działalności, także w lokalizacjach, w których prowadzi swoją
działalność a nienależących do ubezpieczającego oraz na terenach otwartych
związanych z prowadzoną działalnością ubezpieczającego. Automatyczną ochroną
ubezpieczeniową obejmowane są wszystkie nowe lokalizacje, w których
ubezpieczający będzie prowadził działalność pod warunkiem możliwości
udokumentowania podstawy prawnej ich użytkowania przez Ubezpieczającego na
życzenie Ubezpieczyciela. Składka za objecie ochroną nowych lokalizacji będzie
rozliczana systemem pro rata za okres ubezpieczenia; składka podlegać będzie
rozliczeniu w terminie 30 dni po upływie okresu ubezpieczeniowego. Lokalizacje
wymienione w niniejszym załączniku nie będą traktowane jako lokalizacje nowe.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
medycznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk.

3. Klauzula
automatycznego
pokrycia

Zakresem ubezpieczenia zostaje automatycznie objęte mienie, w którego posiadanie
wejdzie Ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela a
także zwiększenia wartości własnych środków trwałych i nakładów inwestycyjnych w
obce środki, wskutek wykonania inwestycji, modernizacji i innych czynności
podnoszących ich wartość. Automatycznie pokryte ochroną będą także wszystkie
składniki mienia, które nie zostały wpisane do rejestru środków trwałych pod
warunkiem udokumentowania ich posiadania lub przyjęcia (np. umowa, faktura, itp.).
Rozliczenie składki nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia każdego z
rocznych okresów ubezpieczenia. Składka za inwestycje i nowo nabyte środki trwałe
będzie naliczona od dnia, w którym zostały wpisane do ewidencji środków trwałych,
zgodnie z zasadą pro rata temporis oraz z zastosowaniem tych samych taryf.
Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli wynosi 20%
łącznej wartości środków trwałych zgłaszanych do ubezpieczenia.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od
wszystkich ryzyk.

4. Klauzula
likwidacyjna
środków trwałych
dla szkód
całkowitych

Bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego
danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w kwocie odpowiadającej
pełnej wysokości wartości przyjętej do ubezpieczenia (z VAT), bez potrącenia
umorzenia księgowego i zużycia technicznego. Górną granicą odpowiedzialności za
dany środek trwały jest jego zadeklarowana suma ubezpieczenia (w wartości
księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej).
Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku,
gdy Ubezpieczający odstąpi od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia.
Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji. Obowiązek
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udowodnienia ewentualnego nadubezpieczenia spoczywa na Ubezpieczycielu.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od
wszystkich ryzyk.

5. Klauzula
likwidacyjna
środków trwałych
dla szkód
częściowych

Bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego
danego środka trwałego wysokość odszkodowania za szkodę częściową będzie
ustalana na podstawie faktur, umów i innych stosownych dokumentów (np.
kosztorysów) za naprawę dokonaną w zakresie stwierdzonym w protokole szkody
sporządzonym przez Ubezpieczyciela i zatwierdzonym przez Ubezpieczającego.
Protokół szkody będzie zawierał m.in. wartość i zakres naprawy lub odbudowy
uszkodzonego środka trwałego lub jego części, wyposażenia i/lub komponentów
oraz ewentualne koszty dodatkowe określone w klauzuli kosztów dodatkowych. Za
szkody częściowe Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wysokości określonej
w przedłożonych fakturach, umowach itp. dokumentach (z VAT), nie więcej jednak
niż do sumy ubezpieczenia danego środka trwałego.
Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku,
gdy Ubezpieczający odstąpi od naprawy zniszczonego mienia.
Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji. Obowiązek
udowodnienia ewentualnego nadubezpieczenia spoczywa na Ubezpieczycielu.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od
wszystkich ryzyk.

Wartość odtworzeniowa dla wybranych budynków i budowli została ustalona jako
iloczyn powierzchni (lub kubatury) budynku/budowli i rynkowej ceny budowy metra
kwadratowego lub jednego metra sześciennego budynku/budowli o analogicznych
6. Klauzula wartości parametrach i przeznaczeniu, obowiązującej na danym terenie. Ubezpieczyciel
ubezpieczeniowej i potwierdza, że wypłata ewentualnego odszkodowania nastąpi wg wartości
wypłaty
odtworzeniowej nowej zdefiniowanej w niniejszej klauzuli.
odszkodowania dla
budynków i budowli Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji. Obowiązek
udowodnienia ewentualnego niedoubezpieczenia jak i nadubezpieczenia spoczywa
na Ubezpieczycielu.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

7. Klauzula
składowania

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały majątek będący w posiadaniu
Ubezpieczonego niezależnie od miejsca i sposobu przechowywania, nie wyłączając
majątku przechowywanego bezpośrednio na podłodze z zastrzeżeniem, że ww.
zakres ochrony nie dotyczy jednak mienia przechowywanego w pomieszczeniach
usytuowanych poniżej poziomu gruntu.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od
wszystkich ryzyk.

8. Klauzula zwrotu
składki

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku wygaśnięcia stosunku
ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa,
Ubezpieczyciel zwraca składkę za niewykorzystany okres w systemie pro rata
temporis za każdy dzień bez potrącania kosztów manipulacyjnych.
Dotyczy wszystkich ryzyk.

9. Klauzula
zabezpieczeń

Ubezpieczyciel akceptuje istniejący stan wszystkich zabezpieczeń w dniu zawarcia
umowy, o ile spełniają powszechnie obowiązujące przepisy.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od
wszystkich ryzyk.

10. Klauzula

odpowiedzialności

Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem
okresu ubezpieczenia.
Dotyczy wszystkich ryzyk.
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11. Klauzula zbiegu
roszczeń

Ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania w
przypadku, gdy roszczenie o zadośćuczynienie powstałej szkodzie może być
skierowane do osób trzecich (sprawcy zdarzenia) oraz gdy odszkodowanie
przysługuje z umów ubezpieczenia zawartych przez osoby trzecie.
Dotyczy wszystkich ryzyk,

12. Klauzula
okolicznościowa

Automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte jest każde mienie, w którego
posiadanie wejdzie Ubezpieczający (kupno, dzierżawa, leasing, najem, użyczenie
itp.), jak również zwiększenia wartości własnych środków trwałych i nakładów
inwestycyjnych w obce środki, wskutek wykonania inwestycji, modernizacji i innych
czynności podnoszących ich wartość - w okresie pomiędzy datą ustalenia sum
ubezpieczenia do zawarcia umów ubezpieczenia a datą rozpoczęcia okresu
ubezpieczenia – w każdym okresie ubezpieczeniowym. Rozliczenie składki
następuje pro rata w ciągu 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, na
podstawie oświadczenia ubezpieczającego.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od
wszystkich ryzyk.

13. Klauzula
drobnych prac
budowlanomontażowych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż ochroną ubezpieczeniową objęte są
zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem prac remontowo-budowlanych
u Ubezpieczającego (w szczególności prace budowlane i montażowe, prace
konserwacyjne, naprawcze lub modernizacyjne, na które nie wymagane jest
pozwolenie na budowę). Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla mienia
będącego przedmiotem robót budowlanych (limit 100 000 zł) zaś w pozostałym
mieniu do pełnych sum ubezpieczenia.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od
wszystkich ryzyk.

14. Klauzula
płatności rat

W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do
potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty
pozostałych rat. Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest
w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się
chwilę złożenia zlecenia w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek
Ubezpieczyciela.
Dotyczy wszystkich ryzyk.

15. Klauzula czasu
ochrony

Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie
przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania)
umowy ubezpieczenia, nie skutkuje także zawieszeniem udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej. W tym wypadku Ubezpieczyciel wyznaczy nowy termin zapłaty
zaległej składki i wezwie ubezpieczającego do jej zapłaty. Brak płatności w
dodatkowym terminie będzie skutkował brakiem odpowiedzialności.
Dotyczy wszystkich ryzyk.

16. Klauzula
przewłaszczenia

W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie lub zastawu składników majątku
przedsiębiorstwa, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest kontynuowana na
dotychczasowych warunkach; chyba że strony umówią się inaczej.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od wszystkich
ryzyk

17. Klauzula
rozstrzygania
sporów

Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby
Ubezpieczającego.
Dotyczy wszystkich ryzyk.

18. Klauzula
48 godzin

Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych warunków
ubezpieczenia, ustala się, że za jedno zdarzenie szkodowe w odniesieniu do sumy
ubezpieczenia, limitów oraz franszyzy redukcyjnej określonej w polisie uważa się
szkody (serię szkód) spowodowane działaniem powodzi, huraganu lub gradu,
powstałe w okresie 48 godzin od momentu powstania pierwszej szkody.
dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.
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19. Klauzula
wzrostu ryzyka

Jeżeli Ubezpieczający nie dopełnił obowiązku zawiadomienia Ubezpieczyciela o
fakcie, który może powodować wzrost ryzyka wystąpienia szkody, to w razie
wystąpienia szkody Ubezpieczyciel jest dalej zobowiązany do świadczenia
odszkodowania, o ile zaniedbanie tego obowiązku nie było działaniem umyślnym
reprezentantów Ubezpieczonego.
Dotyczy wszystkich ryzyk.

20. Klauzula
kosztów
dodatkowych

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
koszty dodatkowe bezpośrednio związane z zaistniałą szkodą (bez konieczności
uzyskania wcześniejszej akceptacji Ubezpieczyciela) w tym m.in.:
a) koszty akcji ratowniczej,
b) koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji
ratowniczej,
c) koszty – nawet bezskutecznego - ratowania i zabezpieczenia mienia przed
szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody (w tym koszty dozoru),
d) koszty restytucji mienia przez wyspecjalizowane podmioty, pod warunkiem
uzyskania zgody od Ubezpieczyciela,
e) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty rozbiórki i
demontażu, koszty transportu itp.,
f) koszty powołania ekspertów, rzeczoznawców i konsultantów, koszty odtworzenia
i przygotowania dokumentacji technicznej,
Limit odpowiedzialności (dodatkowa suma ubezpieczenia ponad limity
gwarantowane przez OWU): 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia (wspólny limit dla ubezpieczenia środków trwałych, obrotowych,
sprzętu medycznego oraz sprzętu elektronicznego).
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od
wszystkich ryzyk.

21. Klauzula
wyłączenia regresu
(dot. art. 828 § 2
k.c.)

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela
roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego na
podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy
cywilnoprawnej. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko
osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz
Ubezpieczającego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma
zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
Dotyczy wszystkich ryzyk.

22. Klauzula
przeniesienia
mienia

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w momencie przeniesienia zakładu lub
jego części (np. mienia, środków trwałych) do innej lokalizacji (w tym do lokalizacji
nowo uruchamianej) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za przeniesioną część
zakładu lub składniki mienia bez konieczności zawiadamiania go o tym fakcie przez
Ubezpieczającego.
Dotyczy wszystkich ryzyk.

23. Klauzula
odbudowy w innej
lokalizacji

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, iż w przypadku szkody objętej ochroną
ubezpieczeniową Ubezpieczyciel zezwala, aby uszkodzone mienie mogło być
przywrócone do poprzedniego stanu w dowolnie wybranej lokalizacji według uznania
Ubezpieczającego oraz w sposób odpowiadający jego wymogom pod warunkiem, że
nie powoduje to wzrostu odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
Dotyczy wszystkich ryzyk

24. Klauzula
postępowania

Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do
wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia,
ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie z ogólnie
przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie
kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.
Dotyczy wszystkich ryzyk.
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25. Klauzula
likwidacji szkody

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia strony umowy uzgodniły, iż Ubezpieczyciel nie może
powoływać się na fakt braku pozostawienia bez zmian miejsca szkody, jeżeli nie
rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania
zawiadomienia o szkodzie. Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do
likwidacji szkody, jeżeli jest to niezbędne w celu przywrócenia lub utrzymania dostaw
energii elektrycznej oraz serwerów.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich, ubezpieczenia sprzętu medycznego od wszystkich
ryzyk

26. Klauzula
ubezpieczenia
mienia
przewożonego w
pojazdach

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z
włamaniem z pojazdu lub kradzieży pojazdu wraz ze sprzętem pod warunkiem, że
pojazd ten posiada twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję), a w chwili kradzieży
był prawidłowo zamknięty na klucz. Wymóg dotyczący zabezpieczenia pojazdu nie
jest stosowany w trakcie pracy jak również w trakcie ruchu pojazdu. W pozostałych
przypadkach, w sytuacji gdy pojazd nie był zabezpieczony zgodnie z powyższymi
wymogami, każdy zabór mienia będzie potraktowany, jako kradzież zwykła lub
rabunek. W przypadku kradzieży zwykłej obowiązywać będzie limit ustanowiony na
to ryzyko.
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyk kradzieżowych funkcjonuje przez całą
dobę bez wymogu pozostawiania pojazdu na parkingu strzeżonym.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
medycznego od wszystkich ryzyk.

27. Klauzula
zgłaszania szkód

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zawiadomienie Ubezpieczyciela o
szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania
szkody lub uzyskania o niej wiadomości z zastrzeżeniem, że w przypadku kradzieży
pojazdu lub jego wyposażenia szkody takie muszą być zgłaszane niezwłocznie, nie
później niż w ciągu 48h oraz że każdorazowo o takich szkodach musi zostać
powiadomiona policja. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie
przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty
odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie
miało wpływu na ustalenie przyczyny i skutków szkody.
Dotyczy wszystkich ryzyk.

28. Definicja
opadów śniegu

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody wynikłe z obfitych opadów śniegu,
które spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu lub zalanie
wynikłe z szybkiego topnienia mas śniegu; zakresem ochrony objęte jest również
zawalenie się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie
ubezpieczone oraz szkody powstałe w wyniku działania mrozu.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
medycznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk.

29. Definicja
uderzenia pojazdu

30. Klauzula
przepięć

Za szkodę spowodowaną uderzeniem pojazdu uważa się każde uszkodzenie lub
zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia
pojazdu (w tym pojazdu wolnobieżnego) , z włączeniem szkód spowodowanych
przez pojazdy eksploatowane przez Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi
on odpowiedzialność lub pracujące na jego rzecz.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od
wszystkich ryzyk.
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio lub
pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane
uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych,
zjawiskami pochodnymi, działaniem pola elektromagnetycznego, indukcji itp.) oraz
szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od
wszystkich ryzyk.
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31. Definicja
wandalizmu i
dewastacji

32. Klauzula
odpowiedzialności

Uszkodzenie, zniszczenie, utrata mienia w wyniku działania osób trzecich wewnątrz
lokalu jak i z zewnątrz lokalu, także bez zajścia kradzieży z włamaniem.
Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu medycznego od
wszystkich ryzyk.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela
rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia jako początek
ochrony ubezpieczeniowej.
Dotyczy wszystkich ryzyk.
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Załącznik nr 2a

Wykaz obiektów do ubezpieczenia

L.p.

Budynki

Data
nabycia

Suma
ubezpieczenia

Nr
inwentarzowy

1

Nieruchomość -garaże
ul. Poznańska 22

2005

1 121 078

T-1/109/1

2

Nieruchomość -siedziba WSPR
ul. Hoża 56

2005

781 395

T-1/106/1

3

Nieruchomość - siedziba WSPR
ul. Poznańska 22 +modernizacje

2005

686 476

T-1/106/2

Suma ubezpieczenia dla lokalizacji łącznie

1

Nieruchomość ul. Sosnkowskiego 17
Ursus

2 588 949

2005

437 091

T-1/106/3

437 091

Suma ubezpieczenia dla lokalizacji łącznie

1

Budynek garażowo - warsztatowy Woronicza
19

1956

8 610 520

2

Budynek stacji paliw Woronicza 19

1956

34 470

ST1/A/M

3

Kontener portierni

2009

29 890

T-806/1

ST/1/1/M

8 674 880

Suma ubezpieczenia dla lokalizacji łącznie

1

Budynek biurowo-magazynowy (Otwock)
ul. Niemcewicza 2

1966

67 887

ST1/1/1

2

Portiernia (Otwock)

1966

1 773

ST1/1/2

3

Budynek warsztatowy (Otwock)

1966

28 694

ST1/1/3

4

Budynek warsztatowo -garażowy (Otwock)

1966

29 121

ST1/1/4

5

Stacja paliw (Otwock)

1966

1 585

St1/1/5

6

Magazyn techniczny(Otwock)

1966

15 090

St1/1/6

144 150

Suma ubezpieczenia dla lokalizacji łącznie

1

Budynek biurowo-magazynowy (Anin)
Anin ul. Wydawnicza 70

1982

4 735

2

Budynek warsztatowo-magazynowy (Anin)

1982

33 205

ST2/1/2

3

Wiata garażowa

1982

6 188

ST2/1/3

4

Magazyn (Anin)

2005

1

ST2/1/6

5

Budynek portierni (Anin)

2005

1

ST2/1/7

44 130

Suma ubezpieczenia dla lokalizacji łącznie

1

Garaże w Wołominie (12 sztuk)
Wołomin ul. 3 Maja 36
Suma ubezpieczenia dla lokalizacji łącznie

1989

19 850
19 850

St2/1/1
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L.p. Modernizacje w budynkach

Data
nabycia

Wartość
początkowa

Nr inwentarzowy

1

Modernizacja st.Ochota ul. Barska

2002

108 354

T-1/1

2

Modernizacja St. Mokotów
ul. Puławska 120/124

2005

216 159

T-1/2

3

Modernizacja Stacji
Grochów ul. Grenadierów 34

2005

281 210

T-1/4

4

Modernizacja i rozbudowa systemu
informatycznego
siedziby WSPR
ul. Poznańska 22,ul. Hoża 56

2006

362 240

T-1/5

5

Termomodernizacja siedziby WSPR
ul. Poznańska 22,ul.Hoża 56

2006

944 990

T-1/6

6

Docieplenie i wymiana pokrycia
dachu siedziby WSPR
ul. Poznańska 22 ul. Hoża 56

2006

269 302

T-1/8

7

Remont miejsc wyczekiwania zespołów
Ratownictwa Medycznego ul. Wrzeciono 41

2007

201 332

T-1/11

8

Modernizacja -klatki schodowe
w budynkach Hoża , Poznańska

2007

125 983

T-1/13

9

Modernizacja St Wola

2008

448 720

T-1/14

10

Modernizacja St. Bemowo

2008

301 713

T-1/15

11

Szkoła Rat i Stacja Praga

2012

1 283 868

T-1/16

12

Przebudowa kardiologii

2014

6 970 862

T-1/17

13

Budowa pomieszczeń na potrzeby CPR

2015

1 006 319

T1/18

14

Pomost pływający

2015

53 130

T-224/1

15

Namiot pneumatyczny sypialny NPS 18

2016

17 029

T-806/2

Suma ubezpieczenia dla lokalizacji łącznie

12 591 211

Suma ubezpieczenia dla wszystkich lokalizacji
RAZEM

24 500 262
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Załącznik nr 2b
Sprzęt komputerowy stacjonarny
Stan na dzień 30.09.2018
L.p.

Nr
inwentarzowy

Nazwa
Komputerowy wizualny system informacji o
kolejkach oczek. połączeń
SERWER Dell T 710

2010

35 916,00

2010

25 998,20

SERWER Dell PE R 510 QC E5620 2,4

2011

23 339,25

SERWER Dell T PowerEdge R 710
SERWER dla zab.potrzeb dyspozytorni i
statystyki
SERWER Dell PE R 720 Windows Serwer

2011

29 384,70

2013

35 916,00

2013

24 600,00

SERWER Dell PE R 720 Windows Serwer

2013

24 600,00

SERWER Dell PE R 720 Windows Serwer

2013

24 600,00

SERWER Dell PE R 720 Windows Serwer

2013

49 200,00

10 T-491/271
11 T-491/272

KOMPUTER DELL V3900 i5-4460

2014

3 567,00

KOMPUTER DELL V3800i 5-4460

2014

3 739,20

12 T-491/273
13 T-491/274

KOMPUTER DELL V3800i 5-4460

2014

3 739,20

KOMPUTER DELL V3800i 5-4460

2014

3 739,20

14 T-491/275
15 T-491/276

KOMPUTER DELL V3800i 5-4460

2014

3 739,20

KOMPUTER DELL V3800i 5-4460

2014

3 739,20

16 T-491/277
17 T-491/278

KOMPUTER DELL V3800i 5-4460

2014

3 739,20

KOMPUTER DELL V3800i 5-4460

2014

3 739,20

18 T-491/279
19 T-491/280

KOMPUTER DELL V3800i 5-4460

2014

3 739,20

KOMPUTER DELL V3800i 5-4460

2014

3 739,20

20 T-491/281
21 T-491/282

KOMPUTER DELL V3800i 5-4460

2014

3 739,20

KOMPUTER DELL V3800i 5-4460

2014

3 739,20

22 T-491/283
23 T-491/289

KOMPUTER DELL V3800i 5-4460

2014

3 739,20

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

5 473,50

24 T-491/290
25 T-491/291

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

5 473,50

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

4 428,00

26 T-491/292
27 T-491/293

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

4 428,00

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

4 428,00

28 T-491/294
29 T-491/295

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

4 428,00

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

4 428,00

30 T-491/296
31 T-491/297

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

4 428,00

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

4 428,00

32 T-491/298
33 T-491/299

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

4 428,00

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

4 428,00

34 T-491/300
35 T-491/301

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

4 428,00

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

4 428,00

36 T-491/302
37 T-491/303

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

4 428,00

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

4 428,00

38 T-491/304
39 T- 491/306

Komputer OptiPlex 7040 MT

2016

4 428,00

SERWER Dell PowerEdge R 430

2016

28 290,00

40 T-491/310

KOMPUTER DELL

2017

3 689,99

1

T-491/225

2 T-491/226
3 T-491/227
4 T-491/228
5

T-491/255

6 T-491/267
7 T-491/268
8 T-491/269
9 T-491/270

Rok

Cena zakupu
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41 T-491/266
42 T-491/307

Przełącznik sieciowy

2013

22 009,62

Fortinet FortiGate 10 D-BDL

2016

45 510,00

43

Monitor Dell 24 P2414H ( 32 sztuki)

2015

29 520,00
523 950,16

Wykaz sprzętu komputerowego nabytego w ramach programu
E Zdrowie( elektroniczny stacjonarny)
L.p.

Nr
inwentarzowy

1.

T-491/308

2.

T-491/308

3.

T-491/308

4.

T-491/308

5.

T-491/308

6.

T-491/308

7.

T-491/308

8.

T-491/308

9.

T-491/308

10.

T-491/308

11.

T-491/308

12.

T-491/308

13.

T-491/308

14.

T-491/308

15.

T-491/308

16.

T-491/308

17.

T-491/308

18.

T-491/308

19.

T-491/308

20.

T-491/308

21.

T-491/308

22.

T-491/308

23.

T-491/308

24.

T-491/308

Nazwa
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor

Rok

Cena zakupu

2016

1 493,94

2016

1 493,94

2016

1 493,94

2016

1 493,94

2016

1 493,94

2016

1 493,94

2016

1 493,94

2016

1 493,93

2016

1 493,93

2016

1 493,93

2016

1 493,93

2016

1 493,93

2016

1 493,93

2016

1 493,93

2016

1 493,93

2016

1 493,93

2016

1 493,93

2016

1 493,93

2016

1 493,93

2016

1 493,93

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00
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25.

T-491/308

26.

T-491/308

27.

T-491/308

28.

T-491/308

29.

T-491/308

30.

T-491/308

31.

T-491/308

32.

T-491/308

33.

T-491/308

34.

T-491/308

35.

T-491/308

36.

T-491/308

37.

T-491/308

38.

T-491/308

39.

T-491/308

40.

T-491/308

41.

T-491/308

42.

T-491/308

43.

T-491/308

44.

T-491/308

45.

T-491/308

46.

T-491/308

47.

T-491/308

48.

T-491/308

49.

T-491/308

50.

T-491/308

51.

T-491/308

52.

T-491/308

53.

T-491/308

54.

T-491/308

Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Zestaw komputerowy Dell OptiPlex 9020 Small Form
Factor
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

1 230,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00
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55.

T-491/308

56.

T-491/308

57.

T-491/308

58.

T-491/308

59.

T-491/308

60.

T-491/308

61.

T-491/308

62.

T-491/308

63.

T-491/308

64.

T-491/308

Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM3370FD
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM4070FX
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM4070FX
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM4070FX
Urządzenie skanująco-drukujące Samsung SLM4070FX

65.

T-491/308

66.
67.

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

861,00

2016

3 690,00

2016

3 690,00

2016

3 690,00

2016

3 690,00

Monitor Samsung LS23C65udc

2016

369,00

T-491/308

Monitor Samsung LS23C65udc

2016

369,00

T-491/308

Tablet Dell Veneue 11 Pro 5130

2016

615,00

68.

T-491/308

Tablet Dell Veneue 11 Pro 5130

2016

615,00

69.

T-491/308

Tablet Dell Veneue 11 Pro 5130

2016

615,00

70.

T-491/308

Tablet Dell Veneue 11 Pro 5130

2016

615,00

71.

T-491/308

Tablet Dell Veneue 11 Pro 5130

2016

615,00

72.

T-491/308

Tablet Dell Veneue 11 Pro 5130

2016

615,00

73.

T-491/308

Tablet Dell Veneue 11 Pro 5130

2016

615,00

74.

T-491/308

Tablet Dell Veneue 11 Pro 5130

2016

615,00

75.

T-491/308

Tablet Dell Veneue 11 Pro 5130

2016

615,00

76.

T-491/308

Tablet Dell Veneue 11 Pro 5130

2016

615,00

77.

T-491/308

Tablet Dell Veneue 11 Pro 5130

2016

615,00

78.

T-491/308

Tablet Dell Veneue 11 Pro 5130

2016

615,00

79.

T-491/308

Tablet Dell Veneue 11 Pro 5130

2016

615,00

80.

T-491/308

Tablet Dell Veneue 11 Pro 5130

2016

615,00

81.

T-491/308

Tablet Dell Veneue 11 Pro 5130

2016

615,00

82.

T-491/308

Kolektor danych Argox Pa-20

2016

615,00

83.

T-491/308

Kolektor danych Argox Pa-20

2016

615,00

84.

T-491/308

Kolektor danych Argox Pa-20

2016

615,00

85.

T-491/308

Kolektor danych Argox Pa-20

2016

615,00

86.

T-491/308

Kolektor danych Argox Pa-20

2016

615,00

87.

T-491/308

Czytnik kodów kreskowych Zebra LS2208

2016

184,50

88.

T-491/308

Drukarka kodów kreskowych GK$20T

2016

1 599,00

89.

T-491/308

Drukarka opasek dla pacjentów Zebta HC100

2016

1 599,00

90.

T-491/308

Serwer typ 5 Hewlett-Packard HP DL360 G9

2016

184 500,00

91.

T-491/308

Serwer typ 5 Hewlett-Packard HP DL360 G9

2016

184 500,00

92.

T-491/308

UPS 4 Eaton 9355-20-N-5-1x9Ah

2016

26 868,06

93.

T-491/308

Szafa serwerowa 42U ZPAS SZB SE 42U 600-1200

2016

24 600,00
523 347,23
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L.p.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny - stan na dzień 30.09.2018
Nr
inwentarzowy
Nazwa
Rok

Cena zakupu

94.

T-626/20

Rejestrator KSRC 332

2012

68 440,00

95.

T-621/1

Telewizor LCD 50 Philips

2013

4 051,62

96.

T-621/2

Telewizor LCD 50 Philips

2013

4 051,62

97.

T-62945

2014

108 363,00

98.

T-629/1/18/19

System sterowania radiotelefonami
Cyfrowa centrala telefoniczna
DGT 3450"Millenium" z wyposażeniem

2002

361 255,04

99.

ST 108/6/M

Centrala telefoniczna

2009

12 000,00

100. T-626/20

Rejestrator rozmów

2012

61 623,00

101. T-629/39

Stacja przekaźnikowa dla CPR

2009

9 711,20

102. T-629/40

Stacja przekaźnikowa dla CPR

2009

9 711,20

103. T-629/41

Stacja przekaźnikowa dla CPR

2011

8 816,64
648 023,32

Sprzęt elektroniczny stacjonarny - stan na dzień 30.09.2018
Nr
L.p inwentarzowy Rodzaj sprzętu
Instalacja kontroli dostępu -monitoring Hoża/
1.
T-106/2
Poznańska

Data
nabycia

Nr
L.p. inwentarzowy

Data
nabycia

2016

wartość
początkowa
13 855,95
13 855,95

Rodzaj sprzętu

Wartość
sprzętu

1.

T-803/35

KOPIARKA BIZHUB C252

2007

23 654,18

2.

T-803/36

Kserokopiarka BIZHUB 210

2007

5 814,52

3.

T-803/31

Projektor HPVP 6120

2009

10 976,34

4.

T-803/39

Kserokopiarka System Canon

2009

5 953,60

5.

T-803/40

2009

4 855,60

6.

T-8/800/47

Kopiarka Canon
System zasilania awaryjnego UPS wraz z
osprzętem

2007

46 970,00

7.

T-803/42

Kopiarka Canon IR 3300

2010

48 880,00

8.

T-803/43

Kopiarka Canon ADVANCE

2011

14 500,00

9.

T-803/44

Kopiarka Canon IRAC 2020i ADV+ Reader

2011

15 928,50
177 532,74

Nr
L.p. inwentarzowy

Rodzaj sprzętu

Data
nabycia

Wartość
sprzętu

1.

T-803/45

Kserokopiarka (system Cyfrowy) Canon IR
ADV44225

2013

9 225,00

2.

T-803/46

Kserokopiarka (system Cyfrowy) Canon IR
ADV44225

2013

9 225,00

3.

T-803/47

Kserokopiarka (system Cyfrowy) Canon IR
ADV44225

2013

9 225,00

4.

T-803/48

Kserokopiarka (system Cyfrowy) Canon IR
ADV44225

2013

9 225,00

5.

T-803/50

Kopiarka CANON IRAC 2220CI

2014

10 990,00
47 890,00
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Załącznik nr 2c
Sprzęt komputerowy przenośny
Stan na dzień 30.09.2018
Nr
L.p. inwentarzowy

Nazwa
KOMPUTER PRZENOŚNY NOTEBOOK

Rok
2013

Suma
ubezpieczenia
5 129,10 zł

1.

T-491/253

2.

T-491/254

KOMPUTER PRZENOŚNY NOTEBOOK

2013

5 129,10

3.

T-491/263

KOMPUTER PRZENOŚNY ULTRABOOK

2013

5 535,00

4.

T-491/264

KOMPUTER PRZENOŚNY ULTRABOOK

2013

5 535,00

5.

T-491/265

KOMPUTER PRZENOŚNY "17" Notebook

2013

4 575,60

6.

T-491/284

NOTEBOOK DELL LATINDE 3540

2014

3 665,40

7.

T-491/285

NOTEBOOK DELL LATINDE 3540

2014

3 665,40

8.

T-491/286

KOMPUTER NOTEBOOK ASUS

2015

3 688,00

9.

T-491/287

KOMPUTER NOTEBOOK Dell Inspirion

2015

3 690,00

10.

T-491/288

Notebook Dell Inspirion 5558

2015

3 400,00

11.

T-491/305

Komputer laptop Dell Latitude 3570

2016

4 735,50

12.

T-491/309

Notebook/Laptop 15,6" Dell Vostro

2017

3 676,00
52 422,50

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

Załącznik nr 2d
Sprzęt elektroniczny w karetkach
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Nr inwentarzowy
802/1/Wyp.
802/163
802/167
802/164
802/168
802/170
802/65
T-802/337
T-802/338
T-802/359
T-802/360
T-802/361
T-802/362
T-802/364
T-802/366
T-802/367
T-802/368
T-802/369
T-802/370
T-802/371
T-802/372
T-802/373
T-802/374
T-802/375
T-802/317
T-802/319
802/102
802/216
802/218
802/219
T-802/400
T-802/401
T-802/402
T-802/403
T-802/404
T-802/438
T-802/439
T-802/440
T-802/441
T-802/442
T-802/443
T-802/446
T-802/447
T-802/448
T-802/468
T-802/480
T-802/469
T-802/481
T-802/471

Nazwa sprzętu
Defibrylator LIFEPAK 15
DEFIBRYLATOR LIFEPACK 12 + ŁAD
Defibrylator ZOLL M-series
INKUBATOR TRANSPORTOWY ATOM 19
KARDIOMONITOR PROPAQ
Pompa ASCOR
Defibrylator LIFEPACK 12
Defibrylator z12 odpr zap. EKG
Defibrylator MSeries ACLS DC
Defibrylator z12 odpr zap. EKG
Defibrylator z12 odpr zap. EKG
Defibrylator z12 odpr zap. EKG
Defibrylator z12 odpr zap. EKG
Defibrylator z12 odpr zap. EKG
Defibrylator z12 odpr zap. EKG
Defibrylator ZOLL M-series
Defibrylator z12 odpr zap. EKG
Defibrylator z12 odpr zap. EKG
Defibrylator z12 odpr zap. EKG
Defibrylator z12 odpr zap. EKG
Defibrylator z12 odpr zap. EKG
Defibrylator z12 odpr zap. EKG
Defibrylator z12 odpr zap. EKG
Defibrylator z12 odpr zap. EKG
Defibrylator ZOLL M-series
POMPA INFUZYJNA MEDIMA JED.
Pompa ASCOR
POMPA INFUZ. JEDNOSTRZYK AP12
Pompa infuzyjna ASCOR
POMPA INFUZ. JEDNOSTRZYK AP12
Defibrylator MSeries ACLS DC
Defibrylator MSeries ACLS DC
Defibrylator MSeries ACLS DC
Defibrylator MSeries ACLS DC
Defibrylator MSeries ACLS DC
Defibrylator MSeries ACLS z łyżkami
Defibrylator MSeries ACLS z łyżkami
Defibrylator MSeries ACLS z łyżkami
Defibrylator MSeries ACLS z łyżkami
Defibrylator MSeries ACLS z łyżkami
Defibrylator MSeries ACLS z łyżkami
Defibrylator MSeries ACLS z łyżkami
Defibrylator MSeries ACLS z łyżkami
Defibrylator MSeries ACLS z łyżkami
Defibrylator ZOLL M-series
POMPA INFUZYJNA MEDIMA
Defibrylator ZOLL M-series
Pompa infuzyjna MEDIMA
Defibrylator ZOLL M-series

Rok
prod.
2002
2003
2003
2003
2003
1999
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2007
2007
1998
2002
2002
2002
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010

Cena
57 361,00
32 984,00
38 816,00
82 597,00
34 905,00
7 065,00
40 600,00
33 336,23
33 336,23
33 336,23
33 336,23
33 336,23
33 336,23
33 336,23
33 336,23
33 336,23
33 336,23
33 336,23
33 336,23
33 336,23
33 336,23
33 336,23
33 336,23
33 336,23
39 162,00
4 547,50
5 588,82
3 782,00
3 782,00
3 782,00
41 103,95
41 103,95
41 103,95
41 103,95
41 103,95
41 181,06
41 181,06
41 181,06
41 181,06
41 181,06
41 181,06
41 181,06
41 181,06
41 181,06
41 462,50
4 494,00
41 462,50
4 494,00
41 462,50
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

T-802/483
T-802/470
T-802/482
T-802/472
T- 802/484
T-802/473
T-802/485
T-802/492
T-802/493
T-802/494
T-802/495
T-802/496
T-802/497
T-802/498
T-802/499
T-802/500
T-802/501
T-802/502
T-802/503
T-802/504
T-802/505
T-802/506
T-802/507
T-802/508
T-802/509
T-802/510
T-802/511
T-802/512
T-802/513
T-802/514
T-802/515
T-802/516
T-802/517
T-802/518
T-802/519
T-802/520
T-802/521
T-802/527
T-802/528
T-802/529
T-802/530
T-802/531
T-802/532
T-802/533
T-802/534
T-802/535
T-802/536
T-802/537
T-802/539
T-802/540
T-802/541
T-802/542
T-802/543
T-802/544

Pompa infuzyjna MEDIMA
Defibrylator ZOLL M-series
Pompa infuzyjna MEDIMA
Defibrylator ZOLL M-series
Pompa infuzyjna MEDIMA
Defibrylator ZOLL M-series
Pompa infuzyjna MEDIMA
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

4 494,00
41 462,50
4 494,00
41 462,50
4 494,00
41 462,50
4 494,00
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
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104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

T-802/545
T-802/546
T-802/547
T-802/548
T-802/549
T-802/550
T-802/551
T-802/552
T-802/553
T-802/554
T-802/555
T-802/556
T-743/57/LEASING
T-743/58/ LEASING
T-743/59/LEASING
T-743/60/LEASING
T-743/62/LEASING
T-743/61/LEASING
T-743/63/LEASING
T-743/64/LEASING
T-743/65/LEASING
T-743/57/LEASING
T-743/58 /LEASING
T-743/59/LEASING
T-743/60/LEASING
T-743/62/LEASING
T-743/61/LEASING
T-743/63/LEASING
T-743/64/LEASING
T-743/65/LEASING
T-743/66/LEASING
T-743/68/LEASING
T-743/69/LEASING
T-743/70/LEASING
T-743/71/LEASING
T-743/72/LEASING
T-743/73/LEASING

Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Kapnometr EMMA + złączka +etui
Defibrylator ZOLL E -series
Defibrylator ZOLL E -series
Defibrylator ZOLL E -series
Defibrylator ZOLL E -series
Defibrylator ZOLL E -series
Defibrylator ZOLL E -series
Defibrylator ZOLL E -series
Defibrylator ZOLL E -series
Defibrylator ZOLL E -series
Pompa infuzyjna MEDIMA
Pompa infuzyjna MEDIMA
Pompa infuzyjna MEDIMA
Pompa infuzyjna MEDIMA
Pompa infuzyjna MEDIMA
Pompa infuzyjna MEDIMA
Pompa infuzyjna MEDIMA
Pompa infuzyjna MEDIMA
Pompa infuzyjna MEDIMA
Pompa infuzyjna MEDIMA
Defibrylator ZOLL E-series
Defibrylator ZOLL E-series
Defibrylator ZOLL E-series
Defibrylator ZOLL E-series
Defibrylator ZOLL E -series
Defibrylator ZOLL E-series

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012

5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
5 191,95
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
733 728,00
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Sprzęt elektroniczny w karetkach poniżej 7 lat
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Nr. inwentarz.
T-802/603
T-802/604
T-802/605
T-802/606
T-802/663
T-802/664
T-802/665
T-802/666
T-802/667
T-802/668
T-802/681
T-743/100/LEASING
T-743/101/LEASING
T-743/102/LEASING
T-743/103/LEASING
T-743/104/LEASING
T-743/105/LEASING
T-743/100/LEASING
T-743/101/LEASING
T-743/102/LEASING
T-743/103/LEASING
T-743/104/LEASING
T-743/105/LEASING
T-802/686/LEASING
T-802/687/LEASING
T-802/688/LEASING
T-802/689/LEASING
T-802/690/LEASING
T-802/691/LEASING
T-802/692/LEASING
T-802/693/LEASING
T-802/694/LEASING
T-802/695/LEASING
T-802/696/LEASING
T-802/697/LEASING
T-802/698/LEASING
T-802/699/LEASING
T-802/700/LEASING
T-802/701/LEASING
T-802/702/LEASING
T-802/703/LEASING
T-802/704/LEASING
T-802/705/LEASING
T-802/706/LEASING

Nazwa
KARDIOMONITOR PROPAQ ENCORE
Defibrylator MSeries ACLS bez łyżek
Defibrylator MSeries ACLS bez łyżek
Defibrylator MSeries ACLS bez łyżek
Defibrylator ESeries ACLS
Defibrylator ESeries ACLS
Defibrylator ESeries ACLS
Defibrylator ESeries ACLS
Defibrylator ESeries ACLS
Defibrylator ESeries ACLS
INKUBATOR TRANSPORTOWY ATOM
V-808
Defibrylator Zoll X-Series
Defibrylator Zoll X-Series
Defibrylator Zoll X-Series
Defibrylator Zoll X-Series
Defibrylator Zoll X-Series
Defibrylator Zoll X-Series
Pompa infuzyjna Medima
Pompa infuzyjna Medima
Pompa infuzyjna Medima
Pompa infuzyjna Medima
Pompa infuzyjna Medima
Pompa infuzyjna Medima
Defibrylator LIFEPAK 15
Defibrylator LIFEPAK 15
Defibrylator LIFEPAK 15
Defibrylator LIFEPAK 15
Defibrylator LIFEPAK 15
Defibrylator LIFEPAK 15
Defibrylator LIFEPAK 15
Defibrylator LIFEPAK 15
Defibrylator LIFEPAK 15
Defibrylator LIFEPAK 15
Defibrylator LIFEPAK 15
Defibrylator LIFEPAK 15
Defibrylator LIFEPAK 15
Defibrylator LIFEPAK 15
Defibrylator LIFEPAK 15
Urządzenie do automatycznego
uciskania klatki p. LUCAS 3
Urządzenie do automatycznego
uciskania klatki p. LUCAS 3
Urządzenie do automatycznego
uciskania klatki p. LUCAS 3
Urządzenie do automatycznego
uciskania klatki p. LUCAS 3
Urządzenie do automatycznego
uciskania klatki p. LUCAS 3
Urządzenie do automatycznego
uciskania klatki p. LUCAS 3

Rok
zakupu
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Cena począt.
29 685,85
47 193,03
47 193,03
47 193,03
50 598,57
50 598,57
50 598,57
50 598,57
50 598,57
50 598,57
423 941,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
91 934,00
91 934,00
91 934,00
91 934,00
91 934,00
91 934,00
91 934,00
91 934,00
91 934,00
91 934,00
91 934,00
91 934,00
91 934,00
91 934,00
91 934,00
68 078,00
68 078,00
68 078,00
68 078,00
68 078,00
68 078,00

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

T-802/707/LEASING
T-802/708/LEASING
T-802/709/LEASING
T-802/710/LEASING
T-802/711/LEASING
T-802/712/LEASING
T-802/713/LEASING
T-802/714/LEASING
T-802/715/LEASING

Urządzenie do automatycznego
uciskania klatki p. LUCAS 3
Urządzenie do automatycznego
uciskania klatki p. LUCAS 3
Urządzenie do automatycznego
uciskania klatki p. LUCAS 3
Urządzenie do automatycznego
uciskania klatki p. LUCAS 3
Urządzenie do automatycznego
uciskania klatki p. LUCAS 3
Urządzenie do automatycznego
uciskania klatki p. LUCAS 3
Urządzenie do automatycznego
uciskania klatki p. LUCAS 3
Urządzenie do automatycznego
uciskania klatki p. LUCAS 3
Urządzenie do automatycznego
uciskania klatki p. LUCAS 3

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

68 078,00
68 078,00
68 078,00
68 078,00
68 078,00
68 078,00
68 078,00
68 078,00
68 078,00
3 493 977,36
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Sprzęt nielektroniczny w karetkach powyżej 7 lat
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Nr. inwentarz.
802/169
802/166
802/269
802/223
802/224
802/227
802/178
802/182
802/188
802/222
T-802/243
T-802/244
T-802/245
T-802/246
T-802/247
T-802/248
T-802/250
T-802/251
T-802/252
T-802/381
T-802/382
T-802/383
T-802/384
T-802/385
T-802/340
T-802/339
T-802/318
T-802/452
T-802/453
T-802/463
T-802/464
T-802/465
T-802/474
T-802/475
T 802/478
T-802/477
T-802/476
T-802/479
T-802/522
T-802/523
T-802/524
T-802/525

T-802/526
43.
44. T-802/566
45. T-802/565
46.

T-802/564

Nazwa
RESPIRATOR TRANSP "PNEOPAC"
TRANSPORTER WIELOPOZIOMOWY
RESPIRATOR TRANSPORTOWY
KRZESŁO KARDIOLOG. FERNO
KRZESŁO KARDIOLOG. FERNO
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE
KRZESŁO KARDIOLOG. FERNO
RESPIRATOR RESCU-PAC 2DM
RESPIRATOR PARAPAC 2
RESPIRATOR PARAPAC 2
RESPIRATOR PARAPAC 2
RESPIRATOR PARAPAC 2
RESPIRATOR PARAPAC 2
RESPIRATOR PARAPAC 2
RESPIRATOR PARAPAC 2D
RESPIRATOR PARAPAC 2D
Respirator pneumatyczny TD-VR1
Respirator pneumatyczny TD-VR1
Respirator pneumatyczny TD-VR1
Resprator pneumatyczny TD-VR1
Respirator pneumatyczny TD-VR1
RESPIRATOR RESCU-PAC 2DM
Respirator paraPac P2-20 D/CE
RESPIRATOR RESCU-PAC 2DM
RESPIRATOR PNEUMATYCZNY VR1
RESPIRATOR PNEUMATYCZNY VR1
RESPIRATOR PNEUMATYCZNY V R1
Respirator paraPac P2-20 D/CE
Respirator paraPac P2-20 D/CE
RESPIRATOR PARAPAC 2D
Respirator ParaPac
Respirator ParaPac
Respirator ParaPac
Respirator ParaPac
Respirator ParaPac
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE

Rok zakupu
2003
2003
2005
2004
2004
2004
2009
1998
2001
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2009
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2007
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Cena począt.
39 890,00
10 954,75
22 470,00
5 231,36
5 231,36
5 231,36
2 839,00
3 584,00
3 782,70
5 231,36
17 686,03
17 686,03
17 686,03
17 686,03
17 686,03
17 686,03
17 686,03
23 283,20
23 283,20
10 869,13
10 869,13
10 869,13
10 869,13
10 869,13
22 636,56
22 636,57
17 762,00
12 375,83
12 375,83
9 666,38
18 398,65
18 398,65
23 165,50
23 165,50
23 165,50
23 165,50
23 165,50
23 165,50
4 792,93
4 792,93
4 792,93
4 792,93
4 792,94
4 792,94
4 792,93
4 792,93
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

T-802/559
T-802/560
T-802/561
T-802/562
T-802/563
T-802/574
T-802/575
T-802/576
T-802/577
T-802/578
T-802/579
T-802/580
T-802/581
T-743/57/LEASING
T-743/58/LEASING
T-743/59/LEASING
T-743/60/LEASING
T-743/62/LEASING
T-743/61/LEASING
T-743/63/LEASING
T-743/64/LEASING
T-743/65/LEASING
T-743/66/LEASING
T-743/67/LEASING
T-743/68/LEASING
T-743/69/LEASING
T-743/70/LEASING
T-743/71/LEASING
T-743/72/LEASING
T-743/73/LEASING
T-802/592
T-802/593
T-802/600
T-802/601
T-802/607
T-802/609
T-802/610
T-802/611
T-802/612
T-802/613
T-802/614
T-802/615
T-802/669
T-802/670

KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
Respirator ParaPac
Respirator ParaPac
Respirator ParaPac
Respirator ParaPac
Respirator ParaPac
Respirator ParaPac
Respirator ParaPac
Respirator ParaPac
Respirator ParaPac
Respirator ParaPac
RESPIRATOR ParaPac 200D
RESPIRATOR ParaPac 200D
RESPIRATOR ParaPac 200D
RESPIRATOR ParaPac 200D
RESPIRATOR ParaPac 200D
RESPIRATOR ParaPac 200D
RESPIRATOR ParaPac 200D
KRZESŁO KARDIOLOG. FERNO
KRZESŁO KARDIOLOG. FERNO
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
RESPIRATOR PNEUMATYCZNY V R1
RESPIRATOR PNEUMATYCZNY V R1
SSAK OB.2012
SSAK OB.2012
SSAK OB.2012
SSAK OB.2012
SSAK OB.2012
OGRZEWACZ PŁYNÓW
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki

2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015

4 792,00
4 792,00
4 792,00
4 792,00
4 792,00
5 728,97
5 728,97
5 728,97
5 728,97
5 728,97
4 792,00
4 792,00
4 792,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
5 273,00
5 273,00
5 273,00
5 273,00
11 821,00
11 821,00
3 557,00
3 557,00
3 557,00
3 557,00
3 557,00
3 889,00
5 496,00
5 496,00
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

T-802/671
T-802/672
T-802/673
T-802/674
T-802/675
T-802/676
T-802/677
T-802/557
T-802/558
T-802/622
T-802/623
T-802/624
T-802/625
T-802/626
T-802/627
T-802/653
T-802/654
T-802/655
T-802/656
T-802/657
T-802/658
T-802/659
T-802/660
T-802/661
T-802/662
T-743/100/LEASING
T-743/101/LEASING
T-743/102/LEASING
T-743/104/LEASING
T-743/103/LEASING
T-743/105/LEASING
T-802/716/LEASING
T-802/717/LEASING
T-802/718/LEASING
T-802/719/LEASING
T-802/720/LEASING
T-802/721/LEASING
T-802/722/LEASING
T-802/723/LEASING
T-802/724/LEASING
T-802/725/LEASING
T-802/727/LEASING
T-802/726/LEASING
T-802/728/LEASING
T-802/729/LEASING
T-802/730/LEASING

KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
Respirator paraPac P2-20 D/CE
Respirator paraPac P2-20 D/CE
Respirator paraPac P2-20 D/CE
Respirator paraPac P2-20 D/CE
Respirator paraPac P2-20 D/CE
Respirator paraPac P2-20 D/CE
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE mod. S240
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE mod. S240
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE -wózek
inwalidzki
RESPIRATOR ParaPac 200D
RESPIRATOR ParaPac 200D
RESPIRATOR ParaPac 200D
RESPIRATOR ParaPac 200D
RESPIRATOR ParaPac 200D
RESPIRATOR ParaPac 200D
RESPIRATOR ParaPac 200D
RESPIRATOR ParaPac 200D
RESPIRATOR ParaPac 200D
RESPIRATOR ParaPac 200D
Respirator ParaPacplus 310
Respirator ParaPacplus 310
Respirator ParaPacplus 310
Respirator ParaPacplus 310
Respirator ParaPacplus 310
Respirator ParaPacplus 310
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE MEDIROL
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE MEDIROL
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE MEDIROL
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE MEDIROL
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE MEDIROL
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE MEDIROL
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE MEDIROL
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE MEDIROL
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE MEDIROL
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE MEDIROL
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE MEDIROL
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE MEDIROL
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE MEDIROL
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE MEDIROL
KRZESŁO KARDIOLOGICZNE MEDIROL

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2011
2011
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

5 496,00
26 984,00
26 984,00
26 984,00
26 984,00
26 984,00
26 984,00
4 792,00
4 792,00
2 540,00
2 540,00
5 096,00
5 096,00
5 096,00
5 096,00
22 942,00
22 942,00
22 942,00
22 942,00
22 942,00
22 942,00
22 942,00
22 942,00
22 942,00
22 942,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
29 000,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
7 800,00
1 224 222,97
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Sprzęt medyczny stacjonarny
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nr. inwentarz.
T-802/682
T-802/683
T-802/358
T-802/355
T-802/357
T-802/356
T-802/449
T-802/450

T-802/617
9.
10. T-802/618
11. T-802/619
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

T-802/620
T-802/621
T-802/589
T-802/684
T-802/685
T-802/572
T-802/573
T-802/380

Nazwa
Aparat EKG 12-kałowy
Aparat EKG 12-kałowy
Manekin ALS Baby Trainer
Manekin MegaCode Kelly VitalSi
Manekin MegaCode Kid VitalSim
Moduł sterowania
AMBU MAN (Fantom)
MANEKIN AMBU Airway MAN
MANEKIN DZIECKA DO NAUKI ZAAWANS.
RESUSCYTACJI
MANEKIN NIEMOWLĘCIA
MANEKIN OSOBY DOROSŁEJ
MANEKIN OSOBY DOROSŁEJ DO NAUKI
TRUDNEJ INTUBACJI
ZESTAW DO POZORACJI RAN
Symulator pacjenta VitalSim
Maszyna do dezynfekcji NOCOSPRAY
Ładowarka 4 komorowa
Analizator przepływu typ. Biomedical
Kalibrator ciśnienia
ŁADOWARKA
Nocospray 230v-DEZYNFEKTOR

Rok
zakupu
2016
2016
2008
2008
2009
2008
2009
2009
2014
2014
2014
2014
2014
2012
2017
2017
2011
2011
2015
2009

Cena począt.
5 146,00
5 146,00
10 678,00
32 814,00
21 584,00
12 874,00
5 294,00
6 784,00
51 414,00
14 031,00
16 928,00
9 358,00
5 850,00
5 000,00
14 500,00
8 985,00
35 000,00
13 407,00
9 000,00
9 500,00
293 293,00

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 tel: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80

Zadanie nr 2: Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą
oraz dobrowolne ubezpieczenie OC w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego
działalności leczniczej
I. Informacje ogólne:
Ubezpieczający/Ubezpieczony :Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie
Adres:
00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22
Okres ubezpieczenia:

01.02.2019 – 31.01.2020 r.

Płatność składki:

4 równe, kwartalne raty

Szkodowość:
w okresie od 1.01.2014 r. do 30.09.2018 r. stan wypłaconych
odszkodowań oraz rezerw wynosi:

Pozycja
Szkody - wypłaty
Renty - wypłaty
Dodatkowe koszty likwidacji - wypłaty
Szkody - rezerwy
Renty - rezerwy
Razem

Kwota
9 626,15 zł
- zł
596,00 zł
4 900,00 zł
- zł
15 122,15 zł

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO „MEDITRANS” SPZOZ
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Wykaz placówek podlegających ubezpieczeniu (dokładne adresy):
Oddział Śródmieście – Centrala WSPRiTS, 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 / Hoża 56
Oddział Techniczno – Administracyjny, Oddział Mokotów Os. Ksawerów, 02-626 Warszawa, ul. J.P.
Woronicza 19
Oddział Praga Południe, 04-073 Warszawa, ul. Grenadierów 34
Oddział Praga Południe, Oś. Grochów Północny, 04-308 Warszawa, ul. Lubieszowska 5
Oddział Wola, 01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 17
Oddział Mokotów Oś. Wierzbno, 02-620 Warszawa, ul. Puławska 120 / 124
Oddział Bielany, 01-963 Warszawa, ul. Wrzeciono 41
Oddział Żoliborz Marymont, 01-629 Warszawa, ul. Włościańska 52
Oddział Praga Północ, 03-701 Warszawa, ul. Brzeska 12
Oddział Ochota, 02-308 Warszawa, ul. T. Joteyki 9
Oddział Ochota Raszyn, 05-090 Raszyn, ul. Sportowa 1A
Oddział Ursynów, 02-786 Warszawa, ul. W. Jastrzębowskiego 22
Oddział Mokotów Oś. Stegny, 02-760 Warszawa, ul. Soczi 1
Oddział Ursus, 02-495 Warszawa, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 18
Oddział Bemowo, 01-480 Warszawa, ul. Kartezjusza 2
Oddział Białołęka – Żerań Wschodni, 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 44
Oddział Białołęka – Piekiełko, 03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16
Oddział Targówek, 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 11
Oddział Wawer, 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2
Oddział Marki, 05-270 Marki, ul. Klonowa 7
Oddział Otwock, 05-400 Otwock, ul. J. Niemcewicza 2
Oddział Muranów, 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 6
Oddział Sulejówek, 05-071 Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21
Oddział Kołbiel, 05-340 Kołbiel, Nowa Wieś 4A
Oddział Zegrze, 05-130 Zegrze, ul. Warszawska 39B
Oddział Wołomin, 05-200 Wołomin, ul. 1go Maja 36
Oddział Radzymin, 05-250 Radzymin, al. Jana Pawła II 59
Oddział Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 3
Oddział Ząbki, 05-091 Ząbki, ul. Rychlińskiego 1.

Informacje o podmiocie
Przychód z działalności medycznej 2017

Wartości
(PLN)
96 367 077

Zakładany przychód z działalności medycznej 2018

101 891 772

Zakładany przychód z działalności medycznej 2019

102 209 436

Wysokość kontraktu NFZ w roku 2018

101 400 931

Zakładana wysokość kontraktu NFZ w roku 2019

101 709 436

Przychód z działalności pozamedycznej za okres I - IX 2018 r.

2 214 723
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Zakładany przychód z działalności pozamedycznej 2018

2 698 615

Zakładany przychód z działalności pozamedycznej 2019

2 700 000

Przychód z działalności medycznej poza kontraktem z NFZ za okres I - IX 2018 r.

454 838

Przychód z działalności medycznej poza kontraktem z NFZ w 2018 roku

600 000

Planowany przychód z działalności medycznej poza kontraktem z NFZ w 2019 roku

650 000

Rodzaj prowadzonej działalności medycznej:
1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu,
porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących
zagrożenie życia, w miejscu zdarzenia,
2. koordynowanie, organizowanie zabezpieczenia medycznego imprez masowych,
3. koordynowanie, organizowanie ratownictwa medycznego oraz współdziałanie w akcjach
ratowniczych w razie klęsk wywołanych żywiołem, w katastrofach oraz innych masowych
zdarzeniach zaistniałych na obszarze działania Stacji,
4. świadczenie usług transportu sanitarnego
szczegóły dotyczące działalności: www.meditrans.waw.pl
Zakres usług poza działalnością medyczną:
1. kształcenie, dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe pracowników służby zdrowia oraz
teoretyczne i praktyczne szkolenia innych osób, m.in. w zakresie ratownictwa medycznego
w Szkole Ratownictwa,
2. usługi transportowe i spedycyjne, usługi wynajmu pojazdów oraz przewozu osób,
3. usług warsztatowe w zakresie napraw i przeglądów pojazdów,
4. wymiana opon, usługi wulkanizacyjne,
5. mechanika i elektromechanika pojazdowa,
6. stacja diagnostyczna,
7. myjnia samochodowa,
8. usługi parkingowe (w tym wynajem miejsc garażowych),
9. wynajem pomieszczeń,
10. inne usługi, działalności handlowej i pośrednictwa z wyłączeniem obrotu wyrobami tytoniowymi
i alkoholowymi.
Liczba pracowników wg stanu na dzień 30.09.2018:
- na podstawie umów o pracę

541

- na podstawie umów cywilno- prawnych (kontrakt)

594

- na podstawie umów zlecenia

188

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego
z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych
Zakres
ubezpieczenia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 roku
(Dz.U. z 2011 r., Nr 293, poz. 1729).

Suma gwarancyjna

Równowartość w złotych kwoty 100.000 EUR w odniesieniu do jednego
zdarzenia oraz 500.000 EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których
skutki objęte są umową ubezpieczenia.
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Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w
następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania
udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego
działalności leczniczej

Zakres
ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego
m.in.:
• za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
świadczeń
zdrowotnych
w
związku
z
wykonywaniem
przez
Ubezpieczonego działalności leczniczej,
• za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego w zakresie nie objętym
obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu
leczniczego, jak również w zakresie objętym obowiązkowym
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego, jednak
wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego
obowiązkowego ubezpieczenia z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej
(ubezpieczenie nadwyżkowe),
• ustawową
Ubezpieczonego
z tytułu
czynu
niedozwolonego
(odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa),
• za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa,
• za szkody wyrządzone przez podwykonawców, z zachowaniem prawa do
regresu, przy czym za podwykonawcę uważa się osobę wykonującą zawód
lekarza, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
zawodową, której Ubezpieczony powierzył wykonanie świadczeń
zdrowotnych określonych w łączącej ich umowie.
W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez
pracownika
Ubezpieczonego
przy
wykonywaniu
obowiązków
pracowniczych na rzecz Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel zrezygnuje z
prawa do dochodzenia roszczenia, które przysługiwało Ubezpieczonemu
wobec tego pracownika z tytułu wyrządzonej szkody (rezygnacja z prawa
do regresu), przy czy za pracownika uważa się osobę fizyczną zatrudnioną
przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy
cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z
ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako osoba prowadząca działalność
gospodarczą lub zawodową.
Zakres terytorialny - Rzeczypospolita Polska
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły
w okresie ubezpieczenia (niezależnie od momentu powstania lub ujawnienia
się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem
ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek
ubezpieczeniowy uważa się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem
zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona
szkoda, za którą uważa się szkodę będąca następstwem śmierci,
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia.
Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w granicach ustawowej
odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego określonej przepisami prawa
polskiego.

Suma gwarancyjna

5.000.000 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia

Udział własny

2% w każdej szkodzie osobowej min. 500 PLN max. 5 000 PLN
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Postanowienia dodatkowe
Niezależnie od postanowień odnoszących się do poszczególnych ryzyk zakres ochrony
określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostaje rozszerzony o następujące klauzule
dodatkowe:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż w przypadku wygaśnięcia
1. Klauzula zwrotu
stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta
składki
umowa, Ubezpieczyciel zwraca składkę za niewykorzystany okres
w systemie pro rata temporis za każdy dzień bez potrącania kosztów
manipulacyjnych.
2. Klauzula
Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z
odpowiedzialności
początkiem okresu ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel nie ma prawa odmówić likwidacji szkody i wypłaty
odszkodowania w przypadku, gdy roszczenie o zadośćuczynienie powstałej
3. Klauzula zbiegu
szkodzie może być skierowane do osób trzecich (sprawcy zdarzenia) oraz
roszczeń
gdy odszkodowanie przysługuje z umów ubezpieczenia zawartych przez
osoby trzecie.
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do
potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania
4. Klauzula płatności zapłaty pozostałych rat. Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki
rat
dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za
zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub w urzędzie
pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela.
Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w
terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia
(rozwiązania) umowy ubezpieczenia, nie skutkuje także zawieszeniem
5. Klauzula czasu
udzielanej
ochrony ubezpieczeniowej. W tym wypadku Ubezpieczyciel
ochrony
wyznaczy nowy termin zapłaty zaległej składki i wezwie ubezpieczającego do
jej zapłaty. Brak płatności w dodatkowym terminie będzie skutkował brakiem
odpowiedzialności.
6. Klauzula
rozstrzygania sporów

Spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla
siedziby Ubezpieczającego.

Jeżeli
Ubezpieczający
nie
dopełnił
obowiązku
zawiadomienia
Ubezpieczyciela
o
fakcie,
który
może
powodować
wzrost
ryzyka
wystąpienia
7. Klauzula wzrostu
szkody, to w razie wystąpienia szkody Ubezpieczyciel jest dalej zobowiązany
ryzyka
do świadczenia odszkodowania, o ile zaniedbanie tego obowiązku nie było
działaniem umyślnym reprezentantów Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do
wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu
8. Klauzula
zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie
postępowania
zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na
prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej
szkody.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż zawiadomienie
Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni
roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości z
9. Klauzula zgłaszania zastrzeżeniem, że w przypadku kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia
szkody takie muszą być zgłaszane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48h
szkód
oraz że każdorazowo o takich szkodach musi zostać powiadomiona policja.
Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną
zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania,
pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało
wpływu na ustalenie przyczyny i skutków szkody.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,
10. Klauzula
postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż odpowiedzialność
odpowiedzialności
Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego w dokumencie
ubezpieczenia jako początek ochrony.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/30/18]

Nazwa i siedziba Wykonawcy…………………………….……………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………………………

Oświadczenie Wykonawcy
1) Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. 2018 poz. 798), o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych.*
2) Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2018 poz. 798), o której mowa w art. 24 ust.
1 pkt 23 ustawy - Prawo zamówień publicznych.*
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
1.……………………………………………………………………………………..…………………..
2.……………………………………………………………………………………………………..…..
3.……………………………………………………………………………..…………………………..

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

...........................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:
* W przypadku, gdy Wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 2.
W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 1 oraz wypełnić listę podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

[Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/30/18]

.......................................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

WYKAZ PODWYKONAWCÓW
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

podaję wykaz podwykonawców.

L.p.

Nazwa firmy oraz zakres
podwykonawstwa

Adres

Osoba
upoważniona do
kontaktów

Telefon
Fax.

1
2
3

..........................................................................
data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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dla Zadania nr 1
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UMOWA
zawarta w Warszawie
w dniu .............................

pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska 22,
wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061291, zwaną dalej jako „Zamawiający”,
reprezentowaną przez:
Karola Bielskiego – Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
...................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
..................................................................................................................................................
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w
……………………………….
Wydział
Gospodarczy
KRS,
pod
numerem
KRS
………………………………………………….., NIP: …………., REGON: …………….. posiadającym
zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia
nr:……. z dnia ……………
zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowa została zawarta przy udziale i będzie wykonywana za pośrednictwem
ubezpieczeniowego MENTOR S.A. z siedzibą w Toruniu, zwanego dalej Brokerem.

brokera

Na podstawie przeprowadzonego postępowania (znak: WSPRiTS/ZP/30/18) w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych), przekazanego do publikacji w
TED dnia 17.10.2018 r. została zawarta umowa o następującej treści:
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Przedmiot i zakres zamówienia
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i OC Zamawiającego. Zakres zamówienia
obejmuje:
1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risk).
2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI).
3) Ubezpieczenie sprzętu medycznego od wszystkich ryzyk (all risk).
4) Ubezpieczenie łodzi motorowej.
5) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej
oraz posiadanego mienia (OC).
2. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia
w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku udziału podwykonawców w zakresie innym niż
ochrona ubezpieczeniowa,
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia
(czynności), którą zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania
Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam.
3. W zakresie wykonywania przez Wykonawcę niniejszego zamówienia publicznego w imieniu i na
rzecz Zamawiającego działa Broker, który każdorazowo będzie składał do Wykonawcy wnioski o
wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie poszczególnych umów
ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia.
Warunki wykonania zamówienia
§2
1. Warunki wykonania zamówienia określa niniejsza umowa, SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta
złożona przez Wykonawcę.
2. Wykonawca:
1) zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach
(z uwzględnieniem klauzuli miejsca ubezpieczenia) oraz całokształt prowadzonej działalności
przez Ubezpieczonego,
2) przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione
w załącznikach do specyfikacji,
3) gwarantuje niezmienność stawek wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania
zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,
4) akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej
w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz sprzętu
medycznego z uwagi na możliwą zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu
ubezpieczenia,
5) zobowiązuje się do pisemnego informowania Brokera o każdej decyzji odszkodowawczej.
Termin i forma wykonania zamówienia
§3
1. Termin wykonania zamówienia: od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r.
2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania
zamówienia.
3. Wykonawca wystawi do dnia ………………………………. polisy ubezpieczeniowe i przekaże je do
sprawdzenia, a w przypadku niemożliwości wystawienia w tym terminie polis ubezpieczeniowych
Wykonawca wystawi notę pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującą bezwarunkowo i nieodwołalnie
wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia ……….. roku.
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Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych
dokumentów ubezpieczeniowych.
Warunki płatności
§4
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (składka) wynosi
………………………………. PLN ( słownie: …………………………..)
2. Składki ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczeń majątkowych za pełen roczny okres ubezpieczenia
będą płatne:
- I rata – do 15.02.2019 roku
- II rata – do 15.04.2019 roku
- III rata – do 15.07.2019 roku
- IV rata – do 15.10.2019 roku
3. Rozliczenie składki z tytułu klauzuli automatycznego pokrycia nastąpi w terminie do 28.02.2020 r.
4. Składka płatna jest na rachunek bankowy Wykonawcy określony w polisach, na podstawie
wystawionych przez Ubezpieczyciela faktur VAT.
5. Za dzień opłacenia składki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Odstąpienie od umowy
§5
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może wyłącznie żądać należnego
wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.
Zmiany umowy
§6
1. Na podstawie art.144 ust.1 pkt.1) PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w
zawartej umowie w następujących sytuacjach:
1) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku czasowego
braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie
oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej
na raty,
2) zmianę wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w
przypadku zmiany wartości majątku, przy zastosowaniu dotychczasowych stawek,
3) zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji niniejszej umowy,
4) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
5) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w
przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego
ryzyka ubezpieczeniowego, nie
przewidzianego wcześniej w specyfikacji,
6) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU
Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
7) zmianę zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych;
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8) w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zmiany umowy, poza przypadkami wskazanymi w ust.1, mogą być dokonywane w trybie i na
zasadach przewidzianych w art. 144 ust.1 pkt.2)-4) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postanowienia końcowe
§7
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w podanej kolejności:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
b) Oferta złożona przez Wykonawcę,
c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia wskazane w treści oferty,
d) obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
2. W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy:
a) Zamawiający określa, że osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją umowy
są: Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych p. Adam Baczyński i p. Elżbieta Jurkowska.
b) Wykonawcę reprezentować będzie:………………………………………………………………………
Tel. kom……………………………………………….…….., email:………………………………………
3. Zmiany osoby reprezentującej Strony nie wymagają zmiany umowy. Ubezpieczyciel o ww.
zmianach jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczającego na piśmie. Wszelkie zmiany w
powyższym zakresie będą komunikowane Ubezpieczającemu i Brokerowi w terminie 7 dni przed ich
wdrożeniem. Sposób komunikacji w powyższym zakresie może odbywać się za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
4. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność prawna
mająca na celu zmianę wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160).
5. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego
przez obie strony pod rygorem ich nieważności.
6. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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UMOWA
zawarta w Warszawie
w dniu .............................
pomiędzy:
Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS”
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Poznańska 22,
wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000061291, zwaną dalej jako „Zamawiający”,
reprezentowaną przez:
Karola Bielskiego – Dyrektora
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
...................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
..................................................................................................................................................
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w
……………………………….
Wydział
Gospodarczy
KRS,
pod
numerem
KRS
………………………………………………….., NIP: …………., REGON: …………….. posiadającym
zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia
nr:……. z dnia ……………
zwanym dalej „Wykonawcą”
Umowa została zawarta przy udziale i będzie wykonywana za pośrednictwem
ubezpieczeniowego MENTOR S.A. z siedzibą w Toruniu, zwanego dalej Brokerem.

brokera

Na podstawie przeprowadzonego postępowania (znak: WSPRiTS/ZP/30/18) w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych), przekazanego do publikacji w
TED dnia 17.10.2018 r. została zawarta umowa o następującej treści:

Przedmiot i zakres zamówienia
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą za szkody będące następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych albo
niezgodnego z prawem zaniechania udzielenia świadczeń zdrowotnych;
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Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej
w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania
udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego
działalności leczniczej.
2. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia
w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku udziału podwykonawców w zakresie innym niż
ochrona ubezpieczeniowa,
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia
(czynności), którą zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania
Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam.

2)

3. W zakresie wykonywania przez Wykonawcę niniejszego zamówienia publicznego w imieniu i na
rzecz Zamawiającego działa Broker, który każdorazowo będzie składał do Wykonawcy wnioski o
wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie poszczególnych umów
ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia.
Warunki wykonania zamówienia
§2
1. Warunki wykonania zamówienia określa niniejsza umowa, SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta
złożona przez Wykonawcę.
2. Wykonawca:
1) zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową całokształtu prowadzonej działalności
przez Ubezpieczonego,
2) przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione w
załącznikach do specyfikacji,
3) gwarantuje niezmienność stawek wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania
zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń,
4) zobowiązuje się do pisemnego informowania Brokera o każdej decyzji odszkodowawczej.
Termin i forma wykonania zamówienia
§3
1. Termin wykonania zamówienia: od 01.02.2019 r. do 31.01.2020 r.
2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania
zamówienia.
3. Wykonawca wystawi do dnia ………………………………. polisy ubezpieczeniowe i przekaże je do
sprawdzenia, a w przypadku niemożliwości wystawienia w tym terminie polis ubezpieczeniowych
Wykonawca wystawi notę pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującą bezwarunkowo i
nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od
dnia ……….. roku. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia
polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych.

Warunki płatności
§4
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (składka) wynosi
………………………………. PLN ( słownie: …………………………..)
2. Składki ubezpieczeniowe za pełen roczny okres ubezpieczenia będą płatne:
- I rata – do 15.02.2019 roku
- II rata – do 15.04.2019 roku
- III rata – do 15.07.2019 roku
- IV rata – do 15.10.2019 roku
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3. Składka płatna jest na rachunek bankowy Wykonawcy określony w polisach, na podstawie
wystawionych przez Ubezpieczyciela faktur VAT.
4. Za dzień opłacenia składki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Odstąpienie od umowy
§5
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może wyłącznie żądać należnego
wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.
Zmiany umowy
§6
1. Na podstawie art.144 ust.1 pkt.1) PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w
zawartej umowie w następujących sytuacjach:
1) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku czasowego
braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie
oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej
na raty,
2) zmianę wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia, przy
zastosowaniu dotychczasowych stawek,
3) zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji niniejszej umowy,
4) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej,
5) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w
przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego
ryzyka ubezpieczeniowego, nie
przewidzianego wcześniej w specyfikacji,
6) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU
Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
7) zmianę zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych;
8) w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zmiany umowy, poza przypadkami wskazanymi w ust.1, mogą być dokonywane w trybie i na
zasadach przewidzianych w art. 144 ust.1 pkt.2)-4) ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postanowienia końcowe
§7
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w podanej kolejności:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;
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b) Oferta złożona przez Wykonawcę;
c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia wskazane w treści oferty;
d) obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
2. W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy:
a) Zamawiający określa, że osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad prawidłową realizacją umowy
są: Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych p. Adam Baczyński i p. Elżbieta Jurkowska.
b) Wykonawcę reprezentować będzie:………………………………………………………………………
Tel. kom……………………………………………….…….., email:………………………………………
3. Zmiany osoby reprezentującej Strony nie wymagają zmiany umowy. Ubezpieczyciel o ww.
zmianach jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczającego na piśmie. Wszelkie zmiany w
powyższym zakresie będą komunikowane Ubezpieczającemu i Brokerowi w terminie 7 dni przed ich
wdrożeniem. Sposób komunikacji w powyższym zakresie może odbywać się za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
4. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań przez Zamawiającego, czynność prawna
mająca na celu zmianę wierzyciela (cesja) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160).
5. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego
przez obie strony pod rygorem ich nieważności.
6. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

