
 

 

Nazwa i adres zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku 

15-874 Białystok, ul. Poleska 89 

NIP PL542-25-03-045, KRS 0000179636,  

BDO: 000159464 

 

           Białystok                        24.11.2022 r. 
………………..………., dn. ……………………….. 

        (miejscowość)                data – dzień/m-c/rok 

 

Znak sprawy EOP.334.24.22 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA USŁUGI/ROBOTY BUDOWLANE 

 SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok zwraca się do Państwa z prośbą o 

przedstawienie swojej oferty poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego 

zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
1. Przedmiot zamówienia: 

1.a) Szczegółowy opis - specyfikacja cech usługi/roboty budowlanej 
(należy określić szczegółowy opis sposobu świadczenia oraz wszelkich czynności jakie mają być wykonane w ramach 

zamówienia, w przypadku usług specjalistycznych należy określić wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do 

wykonania zamówienia, w przypadku robót budowlanych należy podać rodzaj, zakres, lokalizacje robót ze wskazaniem 

surowców, materiałów, sposobu wykonania na podstawie kosztorysu inwestorskiego) 

I. Ubezpieczający/ Ubezpieczony:  

        SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 

      15-874 Białystok, ul. Poleska 89, KRS: 0000179636, 

          NIP 542-25-03-045, REGON 050622576, PKD 86.90.B  

II. Miejsce ubezpieczenia: 

1. Wykaz jednostek organizacyjnych objętych ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk 

wg stanu stan na dzień zapytania: 

1.1. ZPD w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok 

1.2. Podstacja Białystok, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok 

1.3 Podstacja Białystok ul. Wielkopolska 8, 15-546 Białystok 

1.4. Podstacja Białystok ul. Przędzalniana 29, 15–688 Białystok 

1.5. Podstacja Łapy, ul. Cmentarna 28, 18-100 Łapy, z zastrzeżeniem, że w 2025 r. 

prawdopodobnie nastąpi zmiana lokalizacji na inną w obrębie miejscowości Łapy. Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o zmianie lokalizacji z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych na adres 

e-mail wskazany przez Wykonawcę do kontaktu. 

1.6. Podstacja Zabłudów, ul. Mickiewicza 5, 16-060 Zabłudów 

1.7. Podstacja w Jeżewie Starym, Jeżewo Stare 70, 16-080 Tykocin 

1.8. Podstacja Czarna Białostocka, ul. Tartaczna 5, 16-020 Czarna Białostocka 

1.9. Podstacja Michałowo ul. Fabryczna 2, 16-050 Michałowo 

1.10. Podstacja Korycin ul. Rynek 7, 16-140 Korycin 

1.11. ZPD Sokółka, ul. Pocztowa 1, 16-100 Sokółka 

1.12. Podstacja Krynki, ul. Grodzieńska 40, 16-120 Krynki 

1.13. Podstacja Suchowola, ul. Goniądzka 19, 16-150 Suchowola 

1.14. Podstacja Dąbrowa Białostocka, ul. Skłodowskiej 15, 16-200 Dąbrowa Białostocka 

1.15. ZPD Bielsk Podlaski, ul. Rejonowa 11, 17-100 Bielsk Podlaski 

1.16. Podstacja Brańsk, ul. Jana Pawła II 10, 17-120 Brańsk 

1.17. Podstacja Boćki, ul. Brańska 5, 17-111 Boćki 

1.18. ZPD Hajnówka, ul. Prosta 4, 17-200 Hajnówka, z zastrzeżeniem, że w 2023 r. nastąpi 

zmiana lokalizacji na ul. Adama Dowgirda, 17-200 Hajnówka.  Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o zmianie lokalizacji z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych na adres e-mail 



 

wskazany przez Wykonawcę do kontaktu. 

1.19. Podstacja Kleszczele, ul. 1-go Maja 17, 17-250 Kleszczele 

1.20. ZPD Mońki, ul. Wojska Polskiego 56, 19-100 Mońki 

1.21. ZPD Siemiatycze, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze 

1.22. Podstacja Drohiczyn, ul. Warszawska 12, 17-312 Drohiczyn 

1.23. Wydział Techniczno-Eksploatacyjny SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Pogodna 22 

 

III. Okres ubezpieczenia: od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2025 (z podziałem na trzy 

okresy rozliczeniowe). 

IV. Zakres, przedmiot i suma ubezpieczenia – ubezpieczenia majątkowe. 

Zakres ubezpieczenia: 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w 

okresie i miejscu ubezpieczenia w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych wyraźnie 

niewyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszego zapytania. 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek: 

a) akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi umową 

ubezpieczenia; 

b) zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia. 

Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia bezpośrednio 

lub pośrednio wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia o 

charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od woli Ubezpieczającego. Nie stosuje się 

odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela od ubezpieczenia poszczególnych ryzyk. 

 

 

Przedmiot ubezpieczenia: 
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte będą 

środki trwałe, w tym sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, w tym również przewożony 

w karetkach (bez względu na: wiek, stopień umorzenia / amortyzacji i technicznego / 

faktycznego zużycia), z wyłączeniem pojazdów ubezpieczanych w ramach ryzyka Auto Casco.  

Przedmiotem ubezpieczenia objęte są również niskowartościowe środki trwałe, środki obrotowe, 

mienie pracownicze, mienie osób trzecich, nakłady adaptacyjne oraz wartości pieniężne 

stanowiące własność, będące w posiadaniu lub użytkowaniu Ubezpieczającego. 

Przedmiotem ubezpieczenia będzie objęty również sprzęt medyczny nieelektroniczny (nosze, 

krzesełka, itp.), w tym znajdujący się w karetkach. W zakresie ryzyk objętych ochroną 

ubezpieczeniową, ochrona obejmuje również instalacje elektryczne, wodno - kanalizacyjne, 

technologiczne, klimatyzacyjne oraz alarmowe, a także ogrodzenia, bramy, szlabany, maszty, 

anteny, zewnętrzne i wewnętrzne elementy budynków. 

  

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 

 Tabela nr 1. 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia w PLN  

(wg wartości) 

System 

ubezpieczeni

a 

1. Budynki i budowle zgodnie z 

załączonymi wykazami 
18 158 442,76  

(księgowej brutto) 

Sumy stałe 

2. Środki trwałe:  

Grupa 3,4,5,6,8 KŚT  *7 
14 377 001,58 

(księgowej brutto) 

Sumy stałe, z 

zastrzeżeniem 

limitów 

ustalonych na 

I ryzyko 

3. Środki obrotowe własne i 

powierzone** 
200 000,00 

(wg cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia) 

I ryzyko 



 

4. Mienie pracownicze** 50 000,00 

(rzeczywistej) 

I ryzyko 

5. Mienie osób trzecich** 100 000,00 
(rzeczywistej) 

I ryzyko 

6. Środki trwałe o niższej 

wartości** 
1 000 000,00 

(odtworzeniowej) 

I ryzyko 

7. Nakłady adaptacyjne** 100 000,00 

(odtworzeniowej) 

I ryzyko 

8. Gotówka poza schowkami** 50 000,00 
(nominalnej) 

I ryzyko 

9. Oszklenia od stłuczenia**  

(w tym także pylony 

reklamowe) 

20 000,00 

(wg cen zakupu z uwzględnieniem 

kosztów montażu) 

I ryzyko 

* w grupie 7 – z wyłączeniem pojazdów 

** Limit wspólny dla wszystkich lokalizacji 

 

a) Limity odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku w ramach 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (na pierwsze ryzyko) - limit wspólny dla 

wszystkich jednostek: 

Tabela nr 2. 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Sumy 

ubezpieczenia w 

PLN (wg 

wartości) 

1. Środki obrotowe, w tym także zmagazynowane i niebędące w 

użytkowaniu maszyny, aparaty i urządzenia oraz ich części 

zapasowe, narzędzia, półprodukty oraz produkty gotowe, leki itp. 

200 000,00 

(wg kosztów 

zakupu lub 

wytworzenia) 

2. Środki trwałe oraz środki trwałe o niższej wartości, w tym m.in.:  

maszyny i urządzenia, sprzęt elektroniczny stacjonarny i 

przenośny oraz pozostałe wyposażenie. 

500 000,00 

(księgowej brutto) 

 

3. Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem. 

 

 

30 000,00 

(nominalnej) 4. Wartości pieniężne od rabunku w lokalu. 

 

5. Wartości pieniężne od rabunku w transporcie na terenie miasta. 30 000,00 

(nominalnej) 

6. Mienie osób trzecich pozostające w pieczy lub dozorze  

Ubezpieczającego (np. mienie przekazane do eksploatacji, mienie  

przekazane przez pacjentów).  

100 000,00 

(rzeczywistej) 

7. Mienie pracownicze. 50 000,00 

(rzeczywistej) 

8. Kradzież zwykła 10 000,00 na 

jedno i 30 000,00 

na wszystkie 

zdarzenia 
 

 

b) Limity odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku w ramach 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk  

 

Tabela nr 3. 

Lp. Rodzaj mienia Suma 

ubezpieczenia 

System „na I 

ryzyko” w PLN 

1. Sprzęt medyczny nieelektroniczny przewożony m.in. w karetkach 

(nosze, krzesełka itp.) 

100 000,00 



 

2. Sprzęt elektroniczny przenośny oraz sprzęt elektroniczny medyczny 

i niemedyczny przewożony w karetkach 

200 000,00 

 

 

V. System wypłaty odszkodowania. 

 

Odszkodowania będą wypłacane, w odniesieniu do: 

1. Środków trwałych, mienia osób trzecich, środków trwałych o niższej wartości- wg 

kosztów zakupu, odbudowy remontu lub naprawy uszkodzonego, bądź zniszczonego 

przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, 

konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub 

zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o 

koszty transportu i montażu; 

2. Środków obrotowych - według cen ich nabycia lub wytworzenia; 

3. Mienia pracowniczego - według wartości rzeczywistej; 

4. Nakładów adaptacyjnych - według wartości kosztów remontu lub odbudowy poniesionych 

w związku z naprawieniem szkody; 

5. Wartości pieniężnych - według wartości nominalnej; 

6. Szyb i przedmiotów szklanych lub spełniających podobne funkcje użytkowe - wg cen 

zakupu z uwzględnieniem kosztów demontażu i montażu stłuczonych lub uszkodzonych 

oszkleń. Ubezpieczycie pokryje również koszty ustawienia rusztowań i koszty pracy 

pojazdów z wysięgnikami (zwyżki). Do ustalenia, czy szkoda przewyższa wysokość 

franszyzy integralnej przyjmuje się koszt oszklenia, łącznie z kosztami demontażu i 

montażu, w tym ustawienia rusztowań i pracy pojazdów z wysięgnikiem. 

7. Z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości po szkodzie, które mogą być 

przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w 

stosunkach danego rodzaju. 

8. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu 

ubezpieczenia dotkniętego szkodą jest jego suma ubezpieczenia lub określony limit. 

9. Suma ubezpieczenia nie ulega konsumpcji, za wyjątkiem limitów określonych na pierwsze 

ryzyko. 

10. Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT. 

 

VI. Likwidacja szkód. 

1. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na stosowanie likwidacji uproszczonej szkód w przypadku 

szkód w ubezpieczonym mieniu, których przewidywany rozmiar wynosi do 5 000,00 PLN. 

2. Uproszczona likwidacja polega na odstąpieniu od przeprowadzania oględzin i ustalania 

rozmiaru szkody przez Ubezpieczyciela, który upoważnia Ubezpieczającego do tych 

czynności. Wypłata odszkodowania następuje w oparciu o oświadczenia Ubezpieczającego 

co do przyczyny i rozmiaru szkody, w oparciu o przedstawione przez Ubezpieczającego 

dokumenty, kalkulacje, rachunki, pomiary, lub badania załączone do rachunku strat. 

3. Dokumentacja szkody może być przekazana do Ubezpieczyciela w formie papierowej lub 

elektronicznej. Dla sprawnej obsługi szkód Ubezpieczyciel wskaże adres e-mail, na który 

należy przesyłać materiały w formie elektronicznej. Strony, dla zapewnienia sprawnej 

obsługi szkód, wskażą osoby odpowiedzialne za wzajemne kontakty i przekazywanie 

dokumentów. 

4. Ubezpieczyciel nie będzie wymagał od Ubezpieczającego przedstawienia w celu wypłaty 

odszkodowania oryginału faktury VAT. 

5. W przypadku szkód, których rozmiar przekracza określoną w pkt. 1. wysokość, 

Ubezpieczyciel określi pisemnie sposób likwidacji szkody i podejmie wymagane działania 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia szkody. 

6. Ubezpieczający może w każdym przypadku zrezygnować z zastosowania procedury 

likwidacji uproszczonej szkód i w takim przypadku, po otrzymaniu zgłoszenia szkody, 

Ubezpieczyciel wskaże Ubezpieczającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni 

od dnia zgłoszenia szkody, dalszy tryb postępowania. 

 

VII. Poprzedni Ubezpieczyciel: Uniqa TU S.A. (w załączeniu zaświadczenie o przebiegu 



 

ubezpieczeń w okresie 1.01.2019-13.11.22). 

 

VIII. Płatność składki: 4 równe raty, płatne co kwartał, w każdym okresie rozliczeniowym 

na konto Ubezpieczyciela. 

 

IX. Postanowienia dodatkowe: 

 

1. Z racji specyfiki działania Ubezpieczającego (jednostki systemu ratownictwa medycznego – 

Pogotowie Ratunkowe) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk zostanie zawarte z 

uwzględnieniem poniższych postanowień dodatkowych. Ewentualne wyłączenia 

odpowiedzialności w tym zakresie zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia nie będą 

miały w tym zakresie zastosowania. 

1.1.  Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez Ubezpieczyciela: 

1.1.1. przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek 

zalania mienia przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub 

na podstawach niewystarczającej według tych warunków wysokości, to wyłączenie 

będzie miało zastosowanie jedynie do środków obrotowych przechowywanych lub 

składowanych w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu; 

1.1.2. zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu 

złego stanu dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w 

jakim stan dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający o 

tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć i 

w rozsądnym terminie podjąć stosowne działania; 

1.1.3. określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą 

miały one zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była 

pierwotną i wyłączną przyczyną powstania szkody; 

1.1.4. zawierają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody 

powstałe w trakcie akcji ratowniczych lub udziału w zawodach (dotyczy zawodów w 

ratownictwie medycznym) to nie będą one miały zastosowania; 

1.1.5. zawierają wymóg oświetlenia lokalu w porze nocnej, to przyjmuje się, że wymóg ten 

spełnia wewnętrzne oświetlenie lokalu lub zewnętrzne oświetlenie terenu;  

1.1.6. zawierają ograniczenie, bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody w bramach 

zewnętrznych i ogrodzeniach, nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej 

umowy ubezpieczenia; 

1.1.7. gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja w postaci 

ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela za 

niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie, to ma ona zastosowanie tylko 

wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku było bezpośrednią przyczyną powstania 

szkody lub zwiększenia jej rozmiaru i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim 

niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody. 

1.2. Wysokość odszkodowania będzie ustalana według cen na dzień ustalenia 

odszkodowania. 

1.3. W przypadku, kiedy rozliczenie szkody dokonuje się w walucie innej niż PLN odszkodowanie 

ustala się według faktycznie poniesionego kosztu przez Ubezpieczającego zgodnie z zasadami 

rachunkowości. W przypadku rozliczeń kosztorysowych wysokość odszkodowania ustalana 

będzie według daty ustalenia odszkodowania. 

1.4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt medyczny nieelektroniczny (nosze, krzesełka, 

itp.), w tym znajdujący się w karetkach. Dla sprzętu w karetkach, który stanowi wyposażenie 

karetek zakres ochrony obejmuje również szkody będące następstwem wypadku pojazdu 

(klauzula casco) oraz szkody powstałe na skutek upuszczenia lub uderzenia przez osoby 

trzecie lub personel - w tym również na zewnątrz pojazdu podczas wykonywania czynności 

ratunkowych. Przez wyposażenie karetek rozumie się również przenośny sprzęt medyczny 

zakupiony oddzielnie (np. nosze, krzesełka, itp.) i przekazany na wyposażenie karetek. Dla 

niniejszego zakresu ochrona będzie udzielana w ramach limitu ustalonego w Tabeli nr 3 poz.1 

na jedno i wszystkie zdarzenia. 

1.5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również sprzęt elektroniczny niemedyczny i medyczny 

(m.in. defibrylatory, pulsoksymetry, kardiomonitory, pompy infuzyjne, radiotelefony, itp.) w 

tym znajdujący się w karetkach. Dla sprzętu w karetkach, który stanowi wyposażenie karetek 

zakres ochrony obejmuje również szkody będące następstwem wypadku pojazdu (klauzula 

casco) oraz szkody powstałe na skutek upuszczenia lub uderzenia przez osoby trzecie lub 



 

personel - w tym również na zewnątrz pojazdu podczas wykonywania czynności 

ratunkowych. Przez wyposażenie karetek rozumie się również w/w sprzęt przenośny 

zakupiony oddzielnie i przekazany na wyposażenie karetek. Dla niniejszego zakresu ochrona 

będzie udzielana w ramach limitu ustalonego w Tabeli nr 3 poz.2 na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 

1.6. W czasie interwencji medycznych, w tym w trakcie wykonywania czynności ratunkowych, 

wyposażenie karetek jest objęte ochroną ubezpieczeniową od kradzieży, w tym od kradzieży z 

włamaniem lub rabunku, niezależnie od zastosowania zabezpieczeń pojazdu oraz ograniczeń 

co do czasu i miejsca pozostawienia pojazdu - nie ma również zastosowania ograniczenie 

limitu dla kradzieży zwykłej zawarte w tabeli 2. 

1.7. Do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały następujące klauzule 

dodatkowe określone w punkcie 2. 

 

2. Klauzule dodatkowe (treść klauzul zgodnie z załącznikiem nr 3): 
 klauzula warunków zastosowania klauzul, 

 klauzula reprezentantów, 

 klauzula wyłączenia regresu 

 klauzula zakresu terytorialnego, 

 klauzula miejsca ubezpieczenia, 

 klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości, 

 klauzula ograniczenia zasady proporcji, 

 klauzula rozliczenia składek, 

 klauzula warunków i taryf, 

 klauzula ratalna, 

 klauzula stempla bankowego, 

 klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

 klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, 

 klauzula zgłaszania szkód, 

 klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie, 

 klauzula uznania okoliczności, 

 klauzula szybkiej likwidacji, 

 klauzula kosztów dodatkowych, 

 klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji, 

 klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych, 

 klauzula naprawy zabezpieczeń, 

 klauzula casco dla sprzętu przenośnego lub trwale zamontowanego w pojazdach, 

 klauzula szkód mechanicznych, 

 klauzula przepięciowa, 

 klauzula szkód elektrycznych, 

 klauzula dewastacji, 

 klauzula aktów terroryzmu, 

 klauzula prac budowlano-montażowych w ubezpieczonym mieniu, 

 klauzula katastrofy budowlanej. 
 

Zamawiający informuje wszystkich potencjalnych Wykonawców, że posiada i stosuje procedurę 

„Postępowania przy likwidacji szkód wyrządzonych przez pracownika w mieniu SP ZOZ WSPR w 

Białymstoku” mającą zapobiegać powstawaniu szkód powstałych z winy pracowników. 

Wprowadzając w/w procedurę Zamawiający dążył do zminimalizowania szkód w mieniu SP ZOZ 

WSPR w Białymstoku zaistniałych z winy pracowników, a także określenie  odpowiedzialności 

pracownika za niedopełnienie obowiązków czy nadużycie. Działania przez nas podjęte przynoszą 

wymierne skutki w postaci niskiej szkodowości w ubezpieczeniach.  
 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

66510000-8 - Usługi ubezpieczenia 

66515200-5 - Usługi ubezpieczenia własności  
1.b) Warunki realizacji usługi/roboty budowlanej 

(należy podać w zależności od rodzaju zamówienia: warunki płatności, sposób rozliczenia-kosztorys lub 

ryczałt, miejsce i czasookres wykonywania usługi, sposób realizacji - jednorazowo, sukcesywnie lub ciągle) 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-ubezpieczenia-wlasnosci-8003


 

W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawi 3 polisy 

ubezpieczeniowe na 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej uwzględniające aktualne 

sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki za dany okres rozliczeniowy. Składka określona w 

każdej polisie będzie płatna w czterech równych ratach, odrębnie w każdym z trzech okresów 

rozliczeniowych.  
1.c) Termin realizacji zamówienia 

Od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r. 

1.d) Do formularza dołączono wzór umowy 

TAK NIE (dołączono istotne postanowienia przyszłej umowy) 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

(w szczególności: cena, koszt, jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie osób kierowanych do realizacji zamówienia, termin wykonania zamówienia, serwis 

posprzedażowy) 

KRYTERIUM WAGA 

Cena 100% 

3. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego  

(nazwisko i imię - nr telefonu – godz. kontaktu) 

Joanna Późniewska     tel. 85 66 37 344      800  -1400 

Tomasz Porczyński     tel. 603 730 032 
4. 

 

 

Termin, do którego należy złożyć oferty (data i godzina) 

02.12.2022r., godz. 10.00 

UWAGA; 

Prosimy o uzupełnienie i złożenie we wskazanym wyżej terminie załączonego FORMULARZA OFERTOWEGO 

Formularz ofertowy można składać: 

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 214 piętro 2 

2. przesłać pocztą na adres: SP ZOZ WSPR w Białymstoku,  15-874 Białystok, ul. Poleska 89 (pok. Nr 214) 

3. faksem na nr 85 66 37 302 

4. pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Podpis kierownika komórki 

wnioskującej 

 

 

 

 

 

 

…………………… 

Akceptacja komórki ds. zamówień 

publicznych 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Podpis DYREKTORA 

 

  



 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

e-mail do kontaktu: 

………………………………… 

 

  

                  

………………..………., dn.……………………….. 

        (miejscowość)                 data – dzień/m-c/rok 

 

 

Znak sprawy EOP.334.24.22 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

1. CENA: 

 Cena ofertowa brutto  

Lp

. 

 Rok 2023 Rok 2024 Rok 2025 Razem 

1. 
Składka 

ubezpieczeniowa 

    

 

Powyższe składki ubezpieczeniowe zostały ustalone w oparciu o stawkę 

procentową wynoszącą - ………..% Wykonawca gwarantuje niezmienność 

wskazanej stawki procentowej w całym okresie obowiązywania umowy. 

 

 
 

  

 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. Posiadamy wymagane uprawnienie do wykonania niniejszego zamówienia w tym posiadamy 

zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej określonej w dziale II, o którym 

mowa w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2283 t.j. ze zm.), a w przypadku rozpoczęcia 

działalności przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności 

ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344, ze zm.) - zaświadczenie Ministra Finansów o 

posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.  

2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową 

realizacją zamówienia. 

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego1  (Dz. U. poz. 835) 

                                                           
1   Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 



 

        TAK, potwierdzam, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia;    

NIE, nie potwierdzam. Zachodzą w stosunku do nas następujące przesłanki        

wykluczenia: …………………………………………………………………..…………….   

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

4. Akceptujemy termin i warunki realizacji usług/roboty budowlanej. 

5. Akceptujemy warunki płatności zawarte w Zapytaniu ofertowym. 

6. Nie wnosimy zastrzeżeń do wzoru umowy dołączonego do zapytania ofertowego (w przypadku 

gdy został załączony). 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 

ofert. 

8. Posiadam uprawnienia wiedze i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT (*niepotrzebne 

skreślić). 

10. Jesteśmy świadomi, że postępowanie może być unieważnione w każdym momencie bez podania 

przyczyny. 

11. Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  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, RODO) informuję, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 

15-874 Białystok; 

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01; 

3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z wszczęciem postępowania w 

procedurze zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto wyłączonych z 

obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 ze zm.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w celu rozpatrzenia 

złożonej przez Państwa oferty i ewentualnego zawarcia umowy.  

4. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Państwa dane osobowe innym podmiotom. 

Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, 

zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym oraz umowy powierzenia przetwarzania.  

5. Jednocześnie odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 26 września 2001 r.; 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie archiwizacji dokumentów. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych 

nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia o wartości mniejszej niż 

130.000,00 zł netto. Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego 

zawarcia umowy. 

8. Posiadają Państwo:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;  

c) 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;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;  

9. Nie przysługuje Państwu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na 

nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych 

                                                                                                                                                                                                    
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

mailto:iod@wspr.bialystok.pl


 

osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

 

 

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

data i podpis Wykonawcy/ 

 

Oświadczenie Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

przedłożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 
 

 

 

 
      …………………………………………………….. 

        (data i podpis) 

  



 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  - Istotne Postanowienia Umowy 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Wybrany Ubezpieczyciel (Wykonawca) zobowiązany będzie do sporządzenia umowy generalnej 

zawierającej Istotne Postanowienia Umowy i przesłania jej w wersji elektronicznej do 

Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej 

oferty w celu weryfikacji. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy (Ubezpieczyciela) w 

terminie do 7 dni roboczych od przedłożonego wzoru umowy z propozycją zmiany oraz wykreślenia 

zapisów wskazanych przez Ubezpieczającego (Zamawiającego), przy czym zdanie Zamawiającego 

jest dla Wykonawcy wiążące. Ubezpieczyciel (Wykonawca) powinien do umowy dołączyć Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia. OWU będzie miało zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych w 

umowie, a w przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umowy i OWU, pierwszeństwo w 

stosowaniu będą miały postanowienia umowy. 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§1 

1. Postanowienia Ogólne. 

1.1. Wykonawca/Ubezpieczyciel - należy  przez  to  rozumieć  –  Ubezpieczyciela  ubiegającego 

się o udzielenie zamówienia, który złożył ofertę lub zawarł umowę w niemniejszym zapytaniu 

ofertowym. 

1.2. Zamawiający/Ubezpieczający -  należy  przez  to  rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. 

1.3. Okres wykonywania zamówienia (ochrony ubezpieczeniowej) wynosi od 01.01.2023 r. do 

31.12.2025 r. 

1.4. W trakcie trwania okresu wykonywania zamówienia Wykonawca wystawi polisy 

ubezpieczeniowe na trzy 12-miesięczne okresy ochrony ubezpieczeniowej uwzględniające aktualne 

sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki za dany okres rozliczeniowy. 

1.5. Składka określona w każdej polisie będzie płatna w czterech równych ratach, odrębnie w 

każdym z trzech okresów rozliczeniowych. 

1.6. Strony zastrzegają możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia. 

1.7. Umowa generalna może zostać rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, z tym zastrzeżeniem, iż Wykonawcy 

uprawnienie to przysługuje wyłącznie z ważnych powodów, za które uznaje się zmianę profilu 

działalności Zamawiającego lub rażące naruszenie postanowień umowy i nie usunięcie przyczyn tego 

naruszenia przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 60 dni. Jeżeli żadna ze stron nie 

wypowie umowy, w kolejnym okresie rozliczeniowym mają zastosowanie dotychczasowe warunki 

ubezpieczenia, w tym ustalone stawki i franszyzy. Inne postanowienia określone w Ogólnych 

Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy mówiące o możliwości wypowiedzenia umowy nie mają 

zastosowania. 

 

§2 
Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego (Ubezpieczającego) usług 

ubezpieczenia, których przedmiotem jest: Ubezpieczenie mienia w zakresie od wszystkich ryzyk. 

Szczegółowy opis – specyfikacja cech usługi zawiera załącznik nr 4 do umowy – Zapytanie 

ofertowe. 

 

§ 3 

Ubezpieczyciel zobowiązany jest zarówno w czasie obowiązywania umowy, jak i po jej wygaśnięciu 

lub zakończeniu w inny sposób, do zachowania tajemnicy wszelkich informacji związanych ze 

świadczeniem usług będących przedmiotem niniejszej umowy.  



 

 

§ 4 

1. Zamawiający (Ubezpieczający) naliczy kary umowne Wykonawcy (Ubezpieczycielowi): 

a) w wysokości 10 % wartości umowy brutto, w przypadku odstąpienia od umowy lub 

wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

b) w wysokości 10 % wartości umowy brutto, w przypadku odstąpienia od umowy lub 

wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca, 

2. Zamawiającemu (Ubezpieczającemu)  przysługuje prawo potrącenia kar umownych i innych 

należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy (Ubezpieczycielowi). 

3. Jeżeli wysokość naliczonych przez Zamawiającego (Ubezpieczającego) kar umownych nie pokryje 

szkody poniesionej przez Zamawiającego (Ubezpieczającego), Zamawiającemu 

(Ubezpieczającemu) przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

 

§ 5 

1. Postępowanie prowadzone było przy udziale brokera ubezpieczeniowego Andrzeja Bokłaga 

reprezentującego Kancelarię Brokerską Andrzej Bokłaga, świadczącego usługi na rzecz 

Zamawiającego (Ubezpieczającego).   

2. Broker będzie współdziałał z Zamawiającym (Ubezpieczającym)  przy realizacji umowy. 

3. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo 

stosowanej. 

4. Dane osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela) do  współpracy  z  

Zamawiającym  (Ubezpieczającym) w  okresie  realizacji  Zamówienia  w  zakresie  czynności  

administracyjnych  związanych  z  bieżącą  obsługą  (np.  wystawianie dokumentów 

ubezpieczenia, wyjaśnianie płatności składek, przygotowywanie zaświadczeń): 

Imię i nazwisko: ........................ 

Nr telefonu: ......................... 

Adres poczty elektronicznej: ......................... 

5. Dane osoby/osób wyznaczonej/ych przez Wykonawcę (Ubezpieczycielem) do  współpracy  z  

Zamawiającym  w  okresie realizacji  Zamówienia w zakresie nadzoru procesu obsługi i 

likwidacji szkód: 

Imię i nazwisko: ........................ 

Nr telefonu: ......................... 

Adres poczty elektronicznej: ......................... 

6. Do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia brokera ubezpieczeniowego: Kancelarię 

Brokerską Andrzeja Bokłaga, adres ul. Nowy Świat 6 lok. 18, 15-453 Białystok, 

reprezentowaną przez brokera Andrzeja Bokłaga, fax/tel 505 222 071, 530 277 477, e-mail: 

kancelaria@boklaga.pl, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego. Broker będzie nadzorował realizację niniejszej Umowy oraz pośredniczył przy 

zawieraniu poszczególnych polis. Broker będzie zobowiązany do weryfikacji poszczególnych 

polis ubezpieczeniowych pod kątem zgodności z prawem powszechnie obowiązującym i 

postanowieniami Umowy.  

7. W przypadku zmiany osób wskazanych ust. 4 - 6 lub ich danych kontaktowych należy 

poinformować drugą Stronę umowy w terminie 14 dni od tej zmiany za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

8. Zmiana, o której mowa w ust. 4, 5 i 6 nie wymaga aneksu do umowy, pod warunkiem spełnienia 

wymogu określonego w ust. 7.  

 

§6 



 

1. Za udzieloną ochronę Zamawiający (Ubezpieczający) zapłaci składkę ubezpieczeniową w 

łącznej wysokości: ……………………… zł (słownie: ………………………………………….. 

zł). 

2. Zamawiający raz w roku, na 30 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu ochrony 

ubezpieczeniowej, dokona aktualizacji wykazu mienia objętego ubezpieczeniem i przekaże 

aktualizację Wykonawcy za pośrednictwem Kancelarii Brokerskiej Andrzeja Bokłaga na adres 

wskazany w  § 5 ust 4 lub 5 Umowy.   

3. W przypadku zmiany wartości mienia objętego ubezpieczeniem Wykonawca (ubezpieczyciel) 

dokona przeliczenia wartości składki za kolejny okres rozliczeniowy z zastosowaniem stawki 

procentowej wynoszącej - ………..% (wartość wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym) i 

wystawi Zamawiającemu polisę na kolejny okres rozliczeniowy.  

4. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę polisy niezgodnej z Umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz 

otrzymania prawidłowo wystawionej polisy bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu 

niedotrzymania terminu zapłaty. 

5. Zmiana wysokości składki ubezpieczeniowej określonej w ust. 1 dokonana zgodnie z ust. 3 i 7 

niniejszego paragrafu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzania aneksu. 

6. Wykonawca (Ubezpieczyciel) gwarantuje niezmienność warunków oraz niezmienność stawki 

procentowej, określonej w ust. 3 przez cały okres trwania umowy. 

7. Maksymalna wartość umowy (łączna wysokość składki ubezpieczeniowej) nie może 

przekroczyć  kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo 

Zamówień publicznych. 

8. Opłata należności przez Zamawiającego (Ubezpieczającego) będzie następowała na podstawie 

prawidłowo wystawionej  polisy. 

9. Składka wynikająca z umowy ubezpieczenia za dany okres ochrony płatna będzie w 4 równych 

ratach za każdą polisę przy czym płatność I raty powinna nastąpić do 14 dni od daty 

obowiązywania polisy a raty kolejne w odstępach kwartalnych.  

10. Składki będą płatne na nr konta : ………………………………………… 

………………………………………………….   

11. Wykonawca (Ubezpieczyciel) oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony 

we właściwym dla niego organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub 

zgłoszenia aktualizacyjnego, w szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze 

podatników”. 

12. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest 

obowiązany poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania 

zmiany na piśmie. Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy. 

13. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do 

czasu uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin  

płatności polisy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w 

„białej księdze podatników”, bez możliwości naliczania kar umownych, odsetek za opóźnienie, 

czy też kierowania innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego. 

14. W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i  

przesyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do wypełnienia na PEF 

„Odbiorca towaru/usługi” danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i przesłania ustrukturyzowanej 

faktury VAT lub przesłania faktur na adres faktury@wspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury 

w formie papierowej. 

15. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

16. Wykonawca (Ubezpieczyciel) oświadcza, że jest / nie jest* (niepotrzebne skreślić) czynnym 

podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu VAT Wykonawca, zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego.   

17. Nieopłacenie składki w terminie, nie powoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej z 

upływem terminu płatności, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.  



 

18. W przypadku opóźnienia Zamawiającego (Ubezpieczającego) z opłaceniem składki Wykonawca 

(Ubezpieczyciel) nie odstąpi od wykonania usługi, będącej przedmiotem umowy, ani nie 

rozwiąże jej jednostronnie bez uprzedniego wezwania Zamawiającego (Ubezpieczającego) na 

piśmie do opłacenia wymaganej składki z wyznaczeniem 14 dniowego terminu jej opłacenia.  

 

§ 7 

1. Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z 

zastrzeżeniem § 5 ust 8  Umowy. Aneks do Umowy nie jest wymagany również w przypadku: 

a) aktualizacji wykazu mienia zgodnie z §6 ust 2 Umowy; 

b) zmiany lokalizacji ZPD w Hajnówce i ZPD w Łapach przewidzianej w załączniku nr 4 do 

umowy Zapytanie ofertowe – Szczegółowy opis - specyfikacja cech usługi. Zamawiający 

(Ubezpieczający) zawiadomi Wykonawcę (Ubezpieczyciela) o planowanej zmianie 

lokalizacji z wyprzedzeniem wynoszącym 14 dni kalendarzowych na adres e-mail 

wskazany w §5 ust 4 lub 5 Umowy. 

2. Wszelkie warunki określone w niniejszej umowie oraz załącznikach do niej (poza 

załącznikiem nr 5) mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w OWU. Ustala 

się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. 

postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie 

korzystniejsze dla Zamawiającego (Ubezpieczającego). 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie    odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 poz. 1360 z późń. zm.) 

ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej       

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1130 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 621 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 

grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2022 r. poz. 905).  

4. Spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy, po wyczerpaniu możliwości porozumienia, 

rozpatrywać będzie właściwy Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

a. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

b. Załącznik nr 2 – Treść klauzul dodatkowych;  

c. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna RODO; 

d. Załącznik nr 4 – Zapytanie ofertowe wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

e. Załącznik nr 5 – OWU 

 

           Wykonawca (Ubezpieczyciel)                                  Zamawiający (Ubezpieczający) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

KLAUZULE DODATKOWE: 

 

/KLAUZULA WARUNKÓW ZASTOSOWANIA n/w KLAUZUL/ 

Strony uzgodniły, że:  

1. Treść umowy ubezpieczenia stanowią również poniższe klauzul dodatkowe, pod warunkiem, że ich 

postanowienia są korzystniejsze dla Ubezpieczającego lub poszkodowanego, niż zapisy Ogólnych (Szczególnych) 

Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub  postanowienia umowy 

ubezpieczenia w pozostałej części oraz nie zawężają odpowiedzialności Ubezpieczyciela.  

2. W przypadku, w którym niemożliwa jest ocena, czy warunek, o którym mowa w pkt. 1 został spełniony, 

Ubezpieczający lub poszkodowany jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią Ogólnych  

(Szczególnych) Warunków  Ubezpieczenia  mających  zastosowanie  do  umowy ubezpieczenia,  postanowieniami  

umowy  ubezpieczenia  w  pozostałej  części,  a  treścią  klauzul dodatkowych.  

3. W przypadku, w którym poniższe klauzule dodatkowe spełniają warunek, o którym mowa 

w pkt. 1 jedynie co do części swojej treści, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia. 

W pozostałym zakresie obowiązują zapisy Ogólnych (Szczególnych) Warunków Ubezpieczenia mających 

zastosowanie do umowy ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia w pozostałej części, które nie są z 

nimi sprzeczne.  

 

/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ 

Strony uzgodniły, że:  

1.  Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie. W 

przypadku wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa odszkodowanie należy się, a Ubezpieczyciel nie 

może powoływać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania.  

2.  Za  zachowanie  Ubezpieczającego  uznaje  się  wyłącznie  działanie  lub  zaniechanie członków  organu  

zarządzającego  podmiotu  leczniczego,  w  tym  również  dyrektora  lub  kierownika samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej lub zakładu opieki zdrowotnej, i tylko w zakresie czynności innych, niż związane z 

osobistym udzielaniem świadczenia zdrowotnego.  

 

/KLAUZULA WYŁĄCZENIA REGRESU/ 

Strony uzgodniły, że: 

Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez 

Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej 

umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia przeciwko osobom fizycznym 

prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (samozatrudnienie). 

Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

 

/KLAUZULA ZAKRESU TERYTORIALNEGO/ 

Strony uzgodniły, że:  

rozszerza się zakres terytorialny dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i nieelektronicznego na  terytorium całej 

Europy. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w związku z transportem, akcją ratowniczą lub 

udziałem w zawodach.  



 

 

 

/KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ 

Strony uzgodniły, że:  

Z zastrzeżeniem Klauzuli Zakresu terytorialnego, ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy objęte są 

wszystkie lokalizacje na terenie Polski, w których znajduje się ubezpieczone mienie, a także wszystkie miejsca, 

gdzie Ubezpieczający prowadzi działalność. Ochrona nie obejmuje szkód powstałych  podczas transportu, z 

zastrzeżeniem klauzuli Casco. Ubezpieczający ma obowiązek zgłosić Ubezpieczycielowi nową lokalizację nie 

później, niż w terminie 60 dni od dnia jej przyjęcia.  

 

/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI/ 

 

Strony uzgodniły, że:  

1.  Ubezpieczyciel  obejmuje  automatyczną  ochroną  ubezpieczeniową  wzrost  wartości  środków  trwałych  w  

okresie  ubezpieczenia,  wynikający  z  nabycia  tych  środków,  modernizacji,  remontu  lub  nakładów 

adaptacyjnych  w  ubezpieczonych  środkach.  Ochrona  ubezpieczeniowa  rozpoczyna  się  z  chwilą przejścia  na  

Ubezpieczającego  ryzyka  związanego  ze  wzrostem  wartości  tych środków.  

2. Rozliczenie nastąpi zarówno w przypadku zwiększenia, jak i zmniejszenia wartości środków, niezależnie od 

faktycznego okresu udzielenia ochrony ubezpieczeniowej.  

3. Rozliczenie składki w relacji do wzrostu lub zmniejszenia wartości środków nastąpi  w terminie 45 dni od końca 

okresu ubezpieczenia.  

4. Rozliczeniu podlegać będzie wartość stanowiąca różnicę pomiędzy stanem na początku okresu ubezpieczenia, a 

faktyczną wartością środków w ostatnim dniu okresu ubezpieczenia. Składka lub zwrot składki zostanie naliczony 

od zmiany wartości, tzn. wzrostu lub obniżenia wartości środków, która zostanie  przemnożona przez stawkę 

stanowiącą  ½  stawki  obowiązującej  w trakcie  okresu ubezpieczenia.  

5. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla klauzuli automatycznego pokrycia w okresie ubezpieczenia wynosi 

10% łącznej sumy ubezpieczenia. 

6. Nowonabyte mienie lub inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być 

ubezpieczone na podstawie zasad obowiązujących w umowie ubezpieczenia,  

pod warunkiem, że zostanie indywidualnie zgłoszone do Ubezpieczyciela. Zasada ta dotyczy również  

sytuacji, gdy łączna suma ubezpieczenia środków na podstawie niniejszej klauzuli przekroczy przyjęty  

limit.  

 

/KLAUZULA OGRANICZENIA ZASADY PROPORCJI/ 

Strony uzgodniły, że:  

1.  Bez  względu  na  wiek,  stopień  umorzenia  księgowego  lub  zużycia  technicznego  danego  środka trwałego 

odszkodowanie wypłacane jest do pełnej wysokości wartości przyjętej do ubezpieczenia, tj. bez potrącenia 

umorzenia księgowego i zużycia technicznego.  

2. Górną granicą odpowiedzialności za dany środek jest jego zadeklarowana suma ubezpieczenia  

w wartości księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej.  

3. Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku, gdy Ubezpieczający odstąpi 

od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia lub odbudowa nastąpi w innej lokalizacji.  

4. Zasada proporcji nie ma zastosowania, gdy suma ubezpieczenia określona została według wartości  księgowej 

brutto. W przypadku mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej w systemie sum stałych zasada proporcji  



 

ma  zastosowanie  w  przypadku  składników  mienia,  których  wartość  w  momencie szkody przekraczać będzie 

120% sumy podanej do ubezpieczenia.  

 

 

/KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/ 

Strony uzgodniły, że:  

Wszelkie rozliczenia płatności inne niż wynikające z klauzuli automatycznego pokrycia dokonywane będą  

proporcjonalnie  za  każdy  dzień  ochrony  ubezpieczeniowej,  bez potrącania kosztów manipulacyjnych.  

 

/KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/ 

Strony uzgodniły, że: 

Wszelkie doubezpieczenia, podwyższanie sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności inne niż wynikające  z  

klauzuli  automatycznego  pokrycia  dokonywane  będą  na  podstawie  warunków  i  stawek stosowanych w 

niniejszej umowie ubezpieczenia.  

 

/KLAUZULA RATALNA/ 

Strony uzgodniły, że:  

W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania 

rat jeszcze nie wymagalnych, ani też Ubezpieczyciel nie wezwie Ubezpieczającego do opłacenia kolejnych rat 

składki w terminach innych, niż określone w umowie ubezpieczenia.  

 

/KLAUZULA STEMPLA BANKOWEGO/ 

Strony uzgodniły, że:  

Za  datę  dokonania  płatności  przez  Ubezpieczającego  uważa  się  datę  złożenia  dyspozycji  realizacji polecenia  

przelewu  bankowego,  bez  względu  na  formę,  a  nie  datę  wpływu  środków  na  rachunek Ubezpieczyciela,  

pod  warunkiem,  że  na  rachunku  bankowym  Ubezpieczającego  znajdowała  się wystarczająca ilość wolnych 

środków pieniężnych.   

 

/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/ 

Strony uzgodniły, że:  

Ubezpieczyciel uznaje istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia zabezpieczenia przeciwpożarowe za 

wystarczające do wypłaty odszkodowania.  

 

/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że:  

1. Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia 

ubezpieczenia dla funkcjonujących lokalizacji oraz dla wszystkich nowych lokalizacji wprowadzonych do umowy 

ubezpieczenia za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.  

2.  Po wypłacie  odszkodowania  Ubezpieczyciel  może  zażądać  wprowadzenia  w  danym  obiekcie minimalnych 

zabezpieczeń wynikających z wymogów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.  

 

/KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/ 

Strony uzgodniły, że: 



 

Na podstawie art. 818 § 1 K.C. ustala się termin powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 

7 dni od daty uzyskania przez Ubezpieczającego wiedzy o zajściu wypadku. 

 

 

/KLAUZULA NIE ZAWIADOMIENIA W TERMINIE O SZKODZIE/ 

Strony uzgodniły, że: 

W razie naruszenia z winy umyślnej przez Ubezpieczającego obowiązku powiadomienia Ubezpieczyciela o 

wypadku ubezpieczeniowym w terminie określonym w umowie ubezpieczenia lub ogólnych warunkach 

ubezpieczenia, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do 

zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Pozostałe 

postanowienia art. 818 K.C. mają pełne zastosowanie. 

 

/KLAUZULA UZNANIA OKOLICZNOŚCI/ 

Strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które są 

istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o 

które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, zostały podane niezgodnie z prawdą. 

 

/KLAUZULA SZYBKIEJ LIKWIDACJI/ 

Strony uzgodniły, że: 

W przypadku zaistnienia szkody w  sprzęcie elektronicznym, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) 

jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, Ubezpieczający powiadamiając o szkodzie 

Ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając stosowny protokół opisujący 

rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie Ubezpieczający przedstawi wyliczone wartości szkody lub fakturę za 

naprawę, które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku zaistnienia szkody 

w sprzęcie elektronicznym, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne, Ubezpieczający po 

zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w 

przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni od daty 

otrzymania zgłoszenia. 

 

/KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 

1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej:  

1)  koszty  zabezpieczenia  ubezpieczonego  mienia  przed  szkodą  w  przypadku  bezpośredniego zagrożenia  

wystąpienia  zdarzenia  objętego  zakresem  ubezpieczenia  -  w  granicach  sumy ubezpieczenia;  

2)  koszty  związane  z  ratunkiem  ubezpieczonego  i  dotkniętego  szkodą  mienia,  mające  na  celu  

niedopuszczenie do zwiększenia strat - w granicach sumy ubezpieczenia;  

3)  koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych  do  

użytku,  w  tym  wyburzania  i  odgruzowywania  -  w  granicach  sumy ubezpieczenia, w wysokości nie 

przekraczającej 10% szkody;  



 

4)  zwiększone  koszty  odtworzenia  maszyn,  urządzeń  lub  ich  elementów  wykonanych  na specjalne  

zamówienie,  powstałe  w  wyniku  trudności  z  ich  ponownym  zakupem,  odbudową, naprawą, montażem - w 

granicach sumy ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, nie więcej niż 100 000,00 PLN;  

5)  koszty  pracy  w  godzinach  nadliczbowych,  nocnych  i  dniach  wolnych  od  pracy  oraz  frachtu 

ekspresowego  (za  wyjątkiem  lotniczego),  pod  warunkiem,  że  takie  koszty  są  poniesione  w związku  ze  

szkodą  za  którą  Ubezpieczyciel  ponosi  odpowiedzialność  na  mocy  postanowień umowy - w granicach sumy 

ubezpieczenia, w wysokości nie przekraczającej 10% szkody, nie więcej niż 100 000,00 PLN. 

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

zabezpieczających i ratowniczych.  

3.  Jeżeli  koszty,  o  których  mowa  w  ust.1,  nie  zostaną  pokryte  w  pełni  lub  w  części  w  granicach  sumy 

ubezpieczenia w wysokości określonej w ust.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w  

ramach  dodatkowego  limitu  odpowiedzialności  -  nie  więcej  niż  łącznie  w  okresie  ubezpieczenia 200 000,00 

PLN.  

 

/KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW ODTWORZENIA DOKUMENTACJI/ 

Strony uzgodniły, że:  

Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem 

dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub 

utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z 

włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których 

dokumentacja była zawarta.  

Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 PLN w 

okresie  ubezpieczenia.  Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w 

stosunku do ochrony.  

 

/KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW ODTWORZENIA DANYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzeniem  i  

odzyskania  danych  i  oprogramowania  utraconych  w  wyniku  zdarzeń  losowych  objętych  ochroną 

ubezpieczeniową oraz na skutek błędu ludzkiego. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu 

odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 PLN w okresie ubezpieczenia. 

 

/KLAUZULA NAPRAWY ZABEZPIECZEŃ / 

Strony uzgodniły, że: 

Ustala się, że Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych 

zabezpieczeń (stropów, ścian, podłóg, drzwi, zamków, okien, szyb, żaluzji i innych elementów) wskutek dokonanej 

albo usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany kluczy. Limit kosztów ustala się w wysokości 

50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

 

/KLAUZULA CASCO DLA SPRZĘTU PRZENOŚNEGO 

LUB TRWALE ZAMONTOWANEGO W POJAZDACH/ 

Strony uzgodniły, że:  

Sprzęt elektroniczny medyczny i niemedyczny oraz sprzęt medyczny nieelektroniczny, sprzęt przenośny lub trwale 

zamontowany  w  pojazdach jest objęty  ochroną  ubezpieczeniową  w czasie jego  przewozu także od ryzyk 



 

objętych ubezpieczeniem auto-casco. Ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu autocasco obejmuje co najmniej 

szkody polegające na:  

a) uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:  

• nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub 

przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,  

• działania osób trzecich, w tym również włamania; 

b) uszkodzeniu lub utracie wskutek następujących zdarzeń losowych:  

• powodzi,  zatopienia,  uderzenia  pioruna,  pożaru,  wybuchu,  opadu  atmosferycznego,  huraganu,  

osuwania lub zapadania ziemi,  

• nagłego działania czynnika termicznego pochodzącego z wewnątrz i zewnątrz pojazdu;  

c) uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy 

medycznej.  

d) kradzieży pojazdu ( w tym kradzieży zuchwałej), jego części lub wyposażenia,  

e) uszkodzenie pojazdu, w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży. 

 

 

/KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH / 

Strony uzgodniły, że:  

Ochrona  ubezpieczeniowa  obejmuje  dodatkowo  maszyny,  urządzenia,  aparaty  oraz  sprzęt elektroniczny od 

szkód mechanicznych spowodowanych:  

1.  zachowaniem człowieka,  

2.  wadami produkcyjnymi,  

3.  przyczynami eksploatacyjnymi. 

 

Za szkody spowodowane:  

1.  zachowaniem człowieka - uważa się nieumyślne działanie lub zaniechanie osób uprawnionych przez 

Ubezpieczającego do obsługi ubezpieczonego mienia oraz nieumyślne i umyślne działanie lub zaniechanie innych 

osób trzecich,   

2.  wadami  produkcyjnymi  -  uważa  się  szkody  powstałe  w  wyniku  błędów  w  projektowaniu  lub  

konstrukcji, wadliwego materiału lub wad, czy usterek fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania  

maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,  

3.  przyczynami  eksploatacyjnymi  -  uważa  się  niezawinione  przez  osoby  uprawnione  przez Ubezpieczającego  

do  obsługi  ubezpieczonego  mienia  szkody  eksploatacyjne polegające  na  uszkodzeniu  lub  zniszczeniu  

elementów  maszyny  przez  zjawiska  fizyczne,  np.  siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, 

przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.  

 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:  

1.  w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają 

okresowej wymianie w ramach konserwacji,  

2.  w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,  

3.  spowodowane naturalnym zużyciem wskutek eksploatacji maszyny,  

4.  w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,  

5.  spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,  



 

6.  o  charakterze  estetycznym,  w  tym  zarysowania,  zadrapania  powierzchni,  wgniecenia,  obtłuczenia, chyba 

że na skutek zdarzeń wymienionych nie jest możliwe korzystanie z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem,  

7.  wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści,  

8.  w postaci utraty zysku,  

Limit odpowiedzialności: 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

 

 

 

 

 

/KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/ 

Strony uzgodniły, że:  

1.  Ochroną  ubezpieczeniową  objęte  zostają  szkody  powstałe  wskutek  wszelkich  przepięć,  w  tym  również 

wskutek  wyładowania  atmosferycznego.  Z  ochrony  ubezpieczeniowej  wyłączone  są  urządzenia 

przeciwprzepięciowe.   

2.  Za  przepięcia  uważane  są  szkody  spowodowane  pośrednio  lub  bezpośrednio  gwałtownym  wzrostem 

napięcia  w  sieci  elektrycznej,  w  tym  w  wyniku  wyładowania  atmosferycznego  (w  szczególności 

spowodowane  uderzeniem  pioruna),  zjawiskami  pochodnymi,  działaniem  pola  elektromagnetycznego, indukcji 

itp. oraz wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego.  

3.  Limit  odpowiedzialności  Ubezpieczyciela  w  wysokości  500 000,000  PLN  na  jedno  i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia.  

 

/KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH/ 

Strony uzgodniły, że:  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne  od szkód  

spowodowanych  niewłaściwym  działaniem  prądu  elektrycznego,  w  szczególności  powstałych w wyniku  

zwarcia,  uszkodzenia  izolacji,  nadmiernego  wzrostu  lub  obniżenia  napięcia,  przegrzania, okopcenia, itp.   

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:  

a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,  

b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,  

c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na 

obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku  z okresowymi 

badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami),  

d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,  

e)  we  wszelkiego  rodzaju  bezpiecznikach  elektrycznych,  stycznikach  i  odgromnikach  oraz  żarówkach, 

grzejnikach, lampach itp.,  

f)  w  maszynach  elektrycznych,  w  których  -  w  okresie  bezpośrednio  poprzedzającym  szkodę  -  nie 

przeprowadzono  okresowego  badania  eksploatacyjnego  (oględzin  i  przeglądu)  stosownie  do obowiązujących 

przepisów lub konserwacji,   

g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.  

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000,00 PLN. 

Limit nie dotyczy szkód, które zgodnie z OWU nie są limitowane.  

 

/KLAUZULA DEWASTACJI/ 



 

Strony uzgodniły, że:  

1.  Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową ryzyko dewastacji rozumianej jako zniszczenie lub 

uszkodzenie ubezpieczonego mienia  przez osoby trzecie.   

2.  Ubezpieczeniem  objęte  jest  mienie  znajdujące  w  lokalu  (budynku)  jak  i  poza  nim.  Ubezpieczeniem 

objęte  są  również  szkody  polegające  na  pomalowaniu  (graffiti)  oraz  inne  uszkodzenia  naruszające estetykę, a 

nie wpływające na funkcjonowanie ubezpieczonego przedmiotu.  

3.  Limit  odpowiedzialności  Ubezpieczyciela  w  wysokości  100 000,00  PLN, w  tym  20 000,00  PLN  na 

graffiti,  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie  ubezpieczenia. 

 

 

/KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU/ 

Strony uzgodniły, że: 

zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku 

pożaru, eksplozji, upadku statku powietrznego i akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy 

ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.  

Przez akty terroryzmu rozumie się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek 

organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu (de iure lub de facto) przy użyciu 

siły albo przemocy. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 500 000,00 PLN. 

 

/KLAUZULA PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W UBEZPIECZONYM MIENIU/ 

Strony uzgodniły, że:  

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:  

-  robót ziemnych,  

-  prac  remontowo  -  konserwacyjnych,  montażowych,  naprawczych,  modernizacyjnych  oraz robót 

budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest 

pozwolenie na budowę,  

pod warunkiem, że w/w czynności nie wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu 

oraz prowadzone  są  przez  lub  na  zlecenie  Ubezpieczającego  w  obiektach  oddanych  do użytkowania/ 

eksploatacji.  

Ochrona  dla  mienia  stanowiącego  przedmiot  ubezpieczenia  do  pełnej  sumy  ubezpieczenia  oraz  mienia 

będącego przedmiotem w/w czynności do  wysokości 500 000,00 PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.  

 

/KLAUZULA KATASTROFY BUDOWALNEJ/ 

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ryzyko katastrofy budowlanej, tj. niezamierzone, nagłe  zniszczenie obiektu  

budowlanego  lub  jego  części,  a  także  konstrukcyjnych  elementów  rusztowań,  elementów urządzeń 

formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.  

2.  Nie jest katastrofą budowlaną:  

a. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,  

b.  uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,  

c.  awaria instalacji.  



 

3.  Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w mieniu przeznaczonym do rozbiórki lub złomowania.  

4.  Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – wykaz mienia 

 

Wykaz budynków. 
 

 
Nr zewnętrzny Nazwa/ Przeznaczenie 

budynku 
Adres Materiał ścian (konstrukcja budynku) Rodzaj pokrycia i 

konstrukcja dachu 
Suma 

ubezpieczenia 
wg wartości 

brutto 
  

1/10/106/2 Budynek C ul. Poleska 89 Konstrukcja tradycyjna w układzie 
podłużnym. Ściany z cegły ceramicznej 
pełnej z zewnątrz docieplane styropianem 
od wewnątrz omurowane cegłą dziurawką 

Stropodach wentylowany z 
płytek korytkowych 
pokrytych papą 

339 123,77 zł 

1/10/104/6 Magazyn materiałów 
łatwopalnych 

ul. Pogodna 22 Konstrukcja murowana, cegła silikatowa 
ławy żelbetowe, stropy żelbetowe 
wylewane. 

Dach z prefabrykowanych 
płyt korytkowych kryty 
papą na lepik. 

6 059,00 zł 

1/10/104/7 Magazyn gazów 
technicznych 

ul. Pogodna 22 Konstrukcja murowana, cegła silikatowa 
ławy żelbetowe, stropy żelbetowe 
wylewane. 

Dach jednospadowy o 
lekkiej konstrukcji 
drewnianej pokryty 
eternitem 

8 702,00 zł 

1/10/104/8 Magazyn karbidu ul. Pogodna 22 Konstrukcja murowana, cegła silikatowa 
ławy żelbetowe, stropy żelbetowe 
wylewane. 

Dach pokryty papą na 
lepiku. 

4 246,00 zł 

1/10/106/1 Budynek informacyjny B ul. Poleska 89 Konstrukcja tradycyjna, murowany z cegły 
kratkówki. Strop prefabrykowany z płyt 
kanałowych. 

Dach z płytek korytkowych 
zamkniętych, kryty papą 
termozgrzewalna. 

1 210781,26 zł 

1/10/103/4 Budynek stacji paliw ul. Pogodna 22 Konstrukcja murowana, cegła silikatowa 
ławy żelbetowe, stropy żelbetowe 
wylewane. Dach z prefabrykowanych płyt 
korytkowych kryty papą na lepik. 

 707 927,84 zł 

1/10/102/10 Budynek garaży Pogodna ul. Pogodna 22 Stropy żelbetonowe, ławy betonowe, 
usztywnienia konstrukcji stanowią wieńce, 
nadproża i podciągi. Ściany z cegły kratkówki 
z zewnątrz docieplony styropianem.   

Dach z płyt panwiowych. 3 490 268,43 zł 

1/10/103/13 Budynek hali napraw i 
magazynu 

ul. Pogodna 22 Stropy żelbetonowe, ławy betonowe, 
usztywnienia konstrukcji stanowią wieńce, 
nadproża i podciągi. Ściany z cegły kratkówki 
z zewnątrz docieplony styropianem. 

Dach z płyt panwiowych. 1 802 800,11 zł 

1/10/101/14 Budynek agregatowni ul. Pogodna 22 Konstrukcja murowana, cegła silikatowa 
ławy żelbetowe, stropy żelbetowe 
wylewane. 

 18 560,00 zł 

1/10/103/12 Budynek obsług 
technicznych 

ul. Pogodna 22 Stropy żelbetonowe, ławy betonowe, 
usztywnienia konstrukcji stanowią wieńce, 
nadproża i podciągi. Ściany z cegły 
kratkówki,  z zewnątrz docieplony 
styropianem 

Dach z płyt panwiowych. 1 054 887,74 zł 

1/10/103/11 Budynek stacji obsługi ul. Pogodna 22 Stropy żelbetonowe, ławy betonowe, 
usztywnienia konstrukcji stanowią wieńce, 
nadproża i podciągi. Ściany z cegły kratkówki 
z zewnątrz docieplony styropianem. 

Dach z płyt panwiowych. 1 400 969,68 zł 

1/10/109/5 Budynek Portierni ul. Pogodna 22 Konstrukcja murowana, cegła silikatowa 
ławy żelbetowe, stropy żelbetowe 
wylewane. 

Dach pokryty papą na 
lepiku. 

23 462,10 zł 

1/10/109/3 Budynek D-trafostacja 
udział 33018/84144w 

ul. Poleska 89 Konstrukcja tradycyjna, murowany z cegły 
kratkówki. Strop prefabrykowany z płyt 

Dach z płytek korytkowych 
zamkniętych, kryty papą 

28 929,93 zł 



 

poroz. oznacz. literą E kanałowych. termozgrzewalna. 

1/10/106/17 Budynek A ul. Poleska 89 Konstrukcja budynku tradycyjna o układzie 
mieszanym z przewagą podłużnego 
wykonania jako szkielet żelbetowy 
wylewany. Ściany murowane z cegły pełnej,. 

Dach z płytek korytkowych 
zamkniętych opartych na 
ściankach ażurowych kryty 
papą termozgrzewalna. 

4 794 938,15 zł 

1/10/102/ 1G Budynek D ( Garaż 
Podziemny ) 

ul. Poleska 89 Konstrukcja żelbetowa w układzie słup-płyta 
stropowa. Ściany wylewane. 

Strop  wylewany z betonu 
B30 zbrojone. 

1 412 942,59  zł 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria : Grupa GUS = '1'

Nr. InwentarzowyNr zewnętrzny Nazwa Ilość sztuk Wartość brutto

ST000002 1/10/106/2 Budynek C 1 339 123,77 zł

ST000005 1/10/104/6 Magazyn materiałów łatwopalnych 1 6 059,00 zł

ST000006 1/10/104/7 Magazyn gazów technicznych 1 8 702,00 zł
ST000007 1/10/104/8 Magazyn karbidu 1 4 246,00 zł

ST000008 1/10/106/1 Budynek informacyjny B 1 1 210 781,26 zł
ST000009 1/10/103/4 Budynek stacji paliw 1 707 927,84 zł

ST000011 1/10/102/10 Budynek garaży Pogodna 1 3 490 268,43 zł
ST000012 1/10/103/13 Budynek hali napraw i magazynu 1 1 802 800,11 zł

ST000013 1/10/101/14 Budynek agregatornii 1 18 560,00 zł

ST000015 1/10/103/12 Budynek obsług technicznych 1 1 054 887,74 zł

ST000016 1/10/103/11 Budynek stacji obsługi 1 1 400 969,68 zł
ST000018 1/10/109/5 Budynek Portiernii 1 23 462,10 zł

ST000658 1/10/109/3 Budynek D-trafostacja udział 33018/84144w poroz. oznacz. literą E 1 28 929,93 zł

ST000685 1/10/106/17 Budynek A 1 4 794 938,15 zł

ST000746 1/10/102/ 1G Budynek D ( Garaż Podziemny ) 1 1 412 942,59 zł

RAZEM 16 304 598,60 zł

Kryteria: Kryteria : Grupa GUS = '2'

Nr. InwentarzowyNr zewnętrzny Nazwa Grupa GUS Ilość sztuk Wartość brutto

ST000021 2/29/291/4 Wiata Żelbetowa 2 1 10 387,00 zł
ST000022 2/21/211/5 Osadnik Inhoffa 2 1 74 077,00 zł

ST000023 2/22/220/6 Drogi i place 2 1 553 061,00 zł

ST000024 2/29/291/7 Ogrodzenie 2 1 43 568,00 zł

ST000025 2/21/211/9 Osadnik błota i tłuszczu 2 1 62 638,00 zł

ST000026 2/21/211/8 Sieć wodociągowo- kanalizacyjna 2 1 329 763,58 zł

ST000356 2/29/291/10 Wiata garażowa na samochody ratownicze /2 stanowiska/2 1 19 197,80 zł

ST000469 2/21/210/11 Maszt z systemem antenowym 2 1 8 435,74 zł

ST000744 2/22/220/13 Drogi i Place 2 1 396 723,97 zł

ST000745 2/29/291/14 Ogrodzenie o długości 65,69 mb. 2 1 77 983,64 zł
ST000785 2/29/291/15 Wiata 2 1 250 729,16 zł

ST000858 2/29/291/16 Pylon informacyjny ( reklamowy ) 2 1 27 279,27 zł

1 853 844,16 zł



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – klauzula RODO 

 

 



 

Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

1) Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89,  

    15-874 Białystok; email: sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01; 

2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail – iod@wspr.bialystok.pl; 

3) Dane są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów   realizowanych przez   SP 

ZOZ WSPR w Białymstoku, co oznacza w szczególności: 

a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy, 

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

4) Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SP ZOZ WSPR w Białymstoku na 

podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.; 

5) Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych 

roszczeń wynikających z tej Umowy; 

6) Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych; 

7) Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się na stronie 

www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;  

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) Podanie danych zawartych w umowie jest niezbędne w związku z jej realizacją; 

10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz 

nie będą poddawane profilowaniu; 

11) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami; 

12) Oświadczam, iż zapoznałem się z w/w informacją, podpisując niniejszą umowę akceptuję jej  treść. 

 


