
 

 



 2

I.  INFORMACJE WSTĘPNE: 
 

1.1. Zamawiający: 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha  
w Radomiu 26 – 612 Radom, ul. B. Limanowskiego 42, prowadzi działalność na 
podstawie wpisu Sądu Gospodarczego w Warszawie, XIV Wydział Krajowego 
Rejestru Sądowego Nr 0000048204 data wpisu 13.12.2001r.   
Regon: 000303060    NIP 948-16-24-611 
tel.: (048) cent. 362 11 27-29,  bezp. (048) 340 10 44  fax.(048) 36 262 76 
e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: przetargi@rckik.radom.pl 
adres strony internetowej: www.rckik.radom.pl 
Bank KB S.A. O/Radom nr konta 45 1500 1647 1216 4002 2976 0000 

 

1.2. Informacje wstępne:  
Postępowanie oznaczone jest  znakiem:  ZR-125/2018 
Oferent powinien powoływać się na ten znak w kontaktach z Zamawiającym. 

 

1.3. Tryb postępowania: 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest jako 
rozpoznanie cenowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, nie podlega 
ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 

1.4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (oferta na pakiet I i/lub II). 
1.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
UWAGA: 
Wszelkie informacje podane w niniejszej instrukcji są tajne – wyłącznie do 
wiadomości Ubezpieczyciela – Oferenta. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Usługa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha  
w Radomiu, ul. Limanowskiego 42, 26-612 Radom wraz z Oddziałami Terenowymi 
obejmuje następujące ryzyka:  

Pakiet I Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

 

Pakiet II Ubezpieczenie mienia  
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

PAKIET I 
 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności leczniczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 
grudnia 2011r. (Dz.U.2011.293.1729) 
1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, będące 
następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem 
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub 
zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony 
ubezpieczeniowej. 

2. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód: 
1) wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu 

lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej; 
2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy; 
3) polegających na zapłacie kar umownych; 
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4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów  
i zamieszek, a także aktów terroru. 

3. Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii 
plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących 
następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia. 

4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z 
zastrzeżeniem ust. 2 i 3, bez możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń. 

5. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie 
dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych: 

75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu 
do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC 
podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654), wykonującego działalność 
leczniczą, o której mowa w art. 8 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy j.w. 

6. Udział własny w szkodzie – zniesiony. 
7. Zakres ubezpieczenia jest rozszerzony o: 

a) Szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych, w tym HIV i WZW. 
b) Szkody wyrządzone pracownikowi ubezpieczonego pozostającego w stosunku 

pracy (niezależnie od podstawy zatrudnienia), jeżeli jest dawcą lub pacjentem.  
c) Szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa osoby, za którą ubezpieczający 

ponosi odpowiedzialność. 
d) Szkody w mieniu powierzonym, użyczonym, dzierżawionym lub na podstawie 

innej umowy o podobnym charakterze przyjętym do użytkowania stacjonarnie. 
Limit do wyczerpania – 100.000,00 złoty. 

e) Szkody powstałe z ekspozycji zawodowej. 
 

Zamawiający – RCKiK im. dr Konrada Vietha w Radomiu jest czołową placówką 
Służby Krwi w Polsce oraz jedną z najlepszych w Europie Środkowej. Jakość 
używanego sprzętu oraz świadczonych przez jednostkę usług, spełnia standardy i wymogi 
Unii Europejskiej (w tym GMP- Good Manufacturing Practice - system oparty na 
procedurach produkcyjnych, kontrolnych oraz zapewnienia jakości gwarantujących, że 
wytworzone produkty spełniają określone wymagania jakościowe. Zasady te są 
opracowywane i wydawane przez oficjalne instytucje rządowe)- świadczą o tym, audyty 
zewnętrzne przeprowadzone przez jednostki nadrzędne tj.: Instytut Hematologii  
i Transfuzjologii w Warszawie, Główną Inspekcję Farmaceutyczną oraz firmę 
frakcjonującą osocze Bioplasma Ag ze Szwajcarii. Zamawiający posiada System 
Zapewnienia Jakości zgodny z zasadami GMP, zezwolenie Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych oraz Akredytację 
Ministra Zdrowia w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników. 

 

Informacje dodatkowe: 
 rocznie w RCKiK w Radomiu krew oddaje ok. 25 000 osób. 
 RCKiK Radom posiada 2 Oddziały Terenowe (w Kozienicach i Grójcu) 
 RCKiK posiada  ambulans, dzięki którym “ekipa wyjazdowa” może pobierać krew w 

terenie. 
 RCKiK w Radomiu wykonuje na zlecenie osób trzecich badania: 

biochemiczne, analityczne, wirusologiczne, serologiczne, badania HLA. 
 łącznie zatrudnia 12 lekarzy, 76 pracowników średniego personelu medycznego. 
 RCKiK w Radomiu działa na zasadach Banku Krwi 
 Najdłuższy okres przechowywania składników krwi to w przypadku osocza 

mrożonego – 3 lata. 
 

Szkodowość – w dotychczasowej działalności RCKiK nie było wypłacanych roszczeń 
 z tytuły OC działalności. 
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PAKIET II 
A. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów. 

1. Przedmiot ubezpieczenia:  
a) Budynki i budowle (wartość odtworzeniowa) 1.382.223,20 PLN 
b) Maszyny i urządzenia (wartość księgowa początkowa) 853.807,33 PLN 
c) Urządzenia dzierżawione (wartość odtworzeniowa) 393.945,50 PLN 
d) Maszyny i urządzenia uzyskane z dotacji UE 368.582,66 PLN 
e) Urządzenia otrzymane od NCK 72115,10 PLN 
f) Nakłady inwestycyjne (wartość odtworzeniowa) 20.000,00 PLN 
g) Środki pozabilansowe (wartość księgowa początkowa) 428.540,98 PLN 
h) Środki niskowartościowe (wartość księgowa początkowa) 469.764,49 PLN 
i) Środki obrotowe (wartość odtworzeniowa) 2.000.000,00 PLN 
j) Mienie powierzone 31.620,00 PLN 

 

Zakres ubezpieczenia: 
a) Ogień, wybuch, pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, huragan, 

deszcz nawalny, dym, grad, śnieg, szkody wodociągowe i kanalizacyjne, szkody 
powstałe w wyniku aktu terroryzmu, uderzenie pojazdu w ubezpieczony obiekt, 
akcja ratownicza prowadzona w związku z ww. zdarzeniami. 

b) Klauzula reprezentantów o treści: 
“Ubezpieczający nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku 

rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi 
odpowiedzialność, przy czym przez wymienione tu osoby rozumie się wyłącznie 
Dyrektora RCKiK Radom." 

c) Klauzula automatycznego pokrycia o treści: 
“Ubezpieczający obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte 

środki trwałe lub środki, których wartość wzrosła wskutek modernizacji, 
inwestycji itp. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń w stosunku do 
automatycznie ubezpieczonego mienia ograniczona jest do kwoty 500.000 PLN 
stanowiącej łączny roczny limit. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń 
rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, bądź też z dniem 
przyjęcia środka do ewidencji środków trwałych. Rozliczenie klauzuli odbywa się 
w ciągu 30 dni od zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia. Składka należna  
z tytułu wzrostu wartości mienia obliczana jest na podstawie różnicy sum 
ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej za pełne miesiące 
kalendarzowe pozostałe do zakończenia okresu ubezpieczenia". 

d) Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody: elektryczne spowodowane 
działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w czasie wyładowań 
atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzenia się niszczących sił 
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników. 

e) Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody spowodowane uderzeniem 
pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach energetycznych. 

f) Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko utraty środków obrotowych  
w wyniku przerw w dopływie prądu do urządzeń chłodniczych w brzmieniu 
zgodnie z klauzulą niżej zawartą: 

 

Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów 
o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczającego  
w urządzeniach chłodniczych na podanych niżej zasadach:  

 
1. Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu ubezpieczonych 
pozycji na skutek ich rozmrożenia lub nie utrzymania wymaganej temperatury ich 
przechowywania, które to zniszczenie jest bezpośrednim rezultatem nagłej  
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i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu chłodniczym, za 
którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy warunków 
ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz w przypadku nagłej, nieprzewidzianej 
oraz niezapowiedzianej wcześniej przerwie lub zakłóceniu w dostawie energii 
elektrycznej. 

2. Przedmiot ubezpieczenia. 
Towary stanowiące własność ubezpieczającego lub powierzone ubezpieczającemu,  
na przechowanie. 

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć 
będzie pod warunkiem, że: 
a. Zawarte jest ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów dla magazynów  

i znajdującego się w nich mienia, 
b. Ubezpieczający prowadzi rejestr stanu zapasów przechowywanych towarów  

z uwzględnieniem ich typu, ilości i wartości. 
c. Przeglądy urządzeń chłodniczych są prowadzone na bieżąco przez firmy 

serwisujące. 
d. W pomieszczeniach chłodniczych / chłodniach jest zainstalowany system 

alarmujący i rejestrujący poziom temperatury, umożliwiający w razie awarii 
podjęcie natychmiastowych środków zabezpieczających przed szkodą. 

e. Podczas całego okresu przechowywania, ubezpieczający prowadzi całodobowy 
monitoring z zapisami. 

f. Dokładność odczytów poziomu temperatury sprawdzana jest za pomocą 
niezależnego wzorcowego termometru (walidacja), 

g. Ubezpieczający posiada urządzenie samoczynnego załączenie rezerwy,  
a dodatkowo również agregat prądotwórczy”. 

Limit odpowiedzialności wynosi 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  
w roku ubezpieczenia. 

g) Wyłączenie redukcji odszkodowania ze względu na niedoubezpieczenie, zużycie 
techniczne lub amortyzację, gdy sumy ubezpieczenia są określone na podstawie 
wartości księgowych początkowych. 

h) Pokrycie kosztów ewakuacji sprzętu poniesionych w wyniku rzekomego ryzyka 
wybuchu, limit do wyczerpania 100.000,00 PLN bez potrzeby wydania polecenia 
przez organy do tego celu wyznaczone. 

i) Udział własny w szkodzie 500,00 PLN. 

Charakterystyka przedmiotu ubezpieczenia 
Budynek Główny RCKiK w Radomiu został wybudowany w 1873 roku.- obiekt wpisany 
do rejestru zabytków, zaś pozostałe budynki powstały w latch 1969-70. 
W latach 1997 – 99 przeprowadzony zostal remont generalny w budynku głównym. 
Budynki mają grupę odporności ogniowej II tzw klasę D.  
Zabezpieczenia ppoż. - hydrant i gaśnice w budynkach. 
Całodobowy dyżur w Dziale Ekspedycji. 
System telewizji przemysłowej. 
Monitoring prowadzony przez firmę ochroniarską (system alarmowy i antynapadowy). 
 

RCKiK Radom posiada dwustronne zasilanie w energię elektryczną wybiórczo 
załączane, z wykonaną na własny koszt automatyką SZR (podstawowe – stacja trafo – 
„krwiodawstwo”, rezerwowe poprzez samoczynne załączenie rezerwy trafo – „browar”). 
Dodatkowo dysponuje własnym, agregatem prądotwórczym o mocy 100KW. 
 

B. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu). 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia  
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1. Przedmiot ubezpieczenia 
a) Wyposażenie na I ryzyko  

(w tym: sprzęt komputerowy, 
sprzęt diagnostyczny, aparatura,  
przedmioty pozabilansowe, itp.)    – 100.000,00 PLN 

b) Środki obrotowe na I ryzyko    – 10.000,00 PLN 
c) Szyby od stłuczenia     – 5.000,00 PLN na jedną lokalizację 
d) Koszty naprawy zabezpieczeń    – 3.000,00 PLN na jedną lokalizację 
e) Wandalizm na I ryzyko    – 15.000,00 PLN 

2. Zakres ubezpieczenia 
 akceptacja istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 
 wyłączenie redukcji odszkodowania ze względu na niedoubezpieczenie, zużycie 

techniczne lub amortyzację. 
 udział własny w szkodzie kradzieżowej 200,00 PLN. 
 udział własny w zdewastowanym mieniu (z wyłączeniem zabezpieczeń i szyb) 

200,00 PLN. 
 

Jednostki Terenowe RCKiK  im. dr Konrada Vietha w Radomiu znajdują się  
w budynkach szpitali w Grójcu i Kozienicach. 
W siedzibie RCKiK  im. dr Konrada Vietha  w Radomiu ul. Limanowskiego 42 

1. Zainstalowany jest system alarmowy, 
2. Zainstalowany jest system antynapadowy, 
3. Monitoring prowadzony przez firmę ochroniarską, 
4. Dział ekspedycji pracuje w trybie ciągłym, Bank Krwi. 
5. Posesja jest objęta systemem telewizji przemysłowej (rejestracja obrazu 24h/dobę). 

 

Szkodowość – w dotychczasowej działalności szkody nie wystąpiły. 
 

C. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych (all risks) 
1. Przedmiot ubezpieczenia:  

- sprzęt komputerowy z UE (laptop/notebook 14 szt.) 72.115,10 PLN, 
 

2. Zakres ubezpieczenia 
 Zakres pełny 
 Użytkowanie mobilne sprzętu  
 Udział własny w szkodzie max 200,00 PLN. 
 Przy wypłacie odszkodowania nie ma zastosowania redukcja odszkodowania  

ze względu na zużycie techniczne. 
 

 

Szkodowość – RCKiK im. dr Konrada Vietha w Radomiu nie korzystała dotychczas  
z takiego ubezpieczenia. 

 

Zmiany wartości składników majątku ubezpieczającego stanowić będą podstawę do 
proporcjonalnej zmiany wysokości składki za pozostały okres ubezpieczenia. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA USŁUGI 
Okres trwania ubezpieczenia od dnia 01 września 2018 r do 31 sierpnia 2020 r. Umowa 
odnawiana w roku 2019. 

 

V. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY DO ZŁOŻENIA KTÓRYCH JEST 
ZOBOWIĄZANY OFERENT 

Oferent zobowiązany jest do złożenia: 
 

1. Formularza oferty – załącznik nr 1, 
2. Formularz cenowy ( dla oferowanego pakietu nr I i/lub II) – załącznik nr 2, 
3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
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rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 3, 

 

Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Oferenta.  
Zamawiający informuje, że dopuszcza dokonanie wizji lokalnej w związku z rozpisanym 
zapytaniem cenowym. 
 

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest: 

Ewa Jaroszek  – Kierownik Działu Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Ochrony 
Mienia tel. 511 351 896 
  

 
 

a) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.  
Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:  

Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu 

ul. Limanowskiego 42, 26-612 Radom  
  “ Ubezpieczenie - pakiet nr ......" 

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.08.2018 r. do godz. 1200 w Sekretariacie RCKiK  

w Radomiu, ul. Limanowskiego 42, 26-612 Radom. Wiążąca jest data i godzina 
wpływu oferty. 

2. Ofertę złożoną po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcie nastąpi w dniu 28.08.2018 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego  

ul. Limanowskiego 42, 26-612 Radom, Sala Wykładowa. 
2. Otwarcie ofert jest jawne 
3. Podana przez Wykonawcę cena zawiera wszelkie udzielone rabaty i upusty realizacji 

zamówienia i jest ceną ostateczną. 
4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą realizowane będą w PLN 

z uwzględnieniem do 2 miejsc po przecinku. 
 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta ofert, która będzie zawierała najniższą 
cenę brutto w danym pakiecie. 

 

IX. WARUNKI UMOWY TWORZĄ: 
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
 Formularz oferty wypełniony przez wykonawcę, 
 Ogólne warunki ubezpieczeń w zakresie zawieranych umów ubezpieczeń, 
 Polisy wg wzoru stosowanego przez Ubezpieczyciela oraz postanowienia 

dodatkowe do polis jako dowody zawarcia umowy ubezpieczenia. 
Forma i termin płatności składki ubezpieczeniowej - przelew w wysokości 50% składki 
rocznej do 20 dnia miesiąca września i marca w roku ubezpieczenia. 

 
 
 
 

Zapraszamy do złożenia oferty 


