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Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach 
 

25-663 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 2A 

tel. 41/34 79 701, fax. 41/34 79 702 

e-mail: womp@womp.com.pl, www.womp.com.pl 

 

 
 

 Kielce, dn. 03 czerwiec 2022 r. 
PDZP-26/P-76/22 

 
 

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych                
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy                 
w Kielcach 
 
 
 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, zaprasza do złożenia oferty  

na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej WOMP w Kielcach oraz 

ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie nośników danych, gotówki, ubezpieczenie 

budynku i budowli– na okres 12 miesięcy. 

 
I. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej WOMP (w tym 

odpowiedzialność lekarzy, wyższego i średniego personelu medycznego).  

1. Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna WOMP-u za szkody o których 

mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz. U. poz. 866), wyrządzone działaniem lub zaniechaniem 

ubezpieczonego, które miało miejsce  w okresie trwania ochrony  ubezpieczeniowej – 

suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi 75 000 euro oraz 

350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach realizuje zadania zgodnie z art. 6  

 i 17 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 437). Zadania statutowe WOMP-u nie obejmują lecznictwa pacjentów. WOMP w 

Kielcach zatrudnia 33 pracowników medycznych na umowę o pracę, 4 osób na 

umowę zlecenie oraz 7 osób w ramach umowy zawartej  z działalnością gospodarczą 

w tym: 

a. lekarze medycyny (umowa o pracę) – 10 osób, w tym: 

− specjalista w zakresie medycyny pracy – 7 osób 

− specjalista w zakresie foniatrii, lekarz – otolaryngolog – 1 osoba 

− specjalista w dziedzinie otorynolaryngologii – 1 osoba 

− specjalista w zakresie okulistyki – 1 osoba 

− lekarz medycyny (staż  w zakresie medycyny pracy) – 2 osoby  

lekarze medycyny (umowa zlecenie) – 2 osoby, w tym:  
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− specjalista w zakresie audiologii – 1 osoba 

− specjalista alergolog -1 osoba 

lekarze medycyny (umowa zawarta z gabinetem lekarskim) – 5 osób, w tym: 

− specjalista lekarz okulista– 1 osoba 

− specjalista w zakresie chorób zakaźnych – 1 osoba 

                 lekarze medycyny (umowa zawarta z gabinetem lekarskim)-7 osób 

b. wyższy personel medyczny (umowa o pracę) – 12 osób, w tym: 

− fizjoterapeuta – 6 osób 

− psycholog – 2 osoby 

− starszy asystent logopedii – 1 osoba 

− pracownicy promocji zdrowia – 2 osoby 

− pracownicy działu organizacji, nadzoru i szkolenia – 1 osoba 

c. pielęgniarki (umowa o pracę) – 5 osób 

- pielęgniarki (umowa zlecenie) – 1 osoba 

d. średni personel medyczny (umowa o pracę) – 4 osoby, w tym: 

− rejestratorka medyczna – 3 osoba 

− sekretarka medyczna-1 osoba 

e. średni personel medyczny (umowa z działalnością gospodarczą) – 2 osoby,         

w tym: 

− starszy technik elektroradiologii – 2 osoby 

f. średni personel medyczny (umowa zlecenie) – 1 osoba: 

− inspektor ochrony radiologicznej R -1 osoba 

2. Odpowiedzialność cywilna WOMP z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej  

i posiadanego mienia na kwotę zł. 100 000,00 z włączeniem odpowiedzialności za 

szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom WOMP. 

Okres ochronny odpowiedzialności cywilnej (pkt 1 i 2) za daną szkodę przedawnia się                      

z upływem 3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie 

zobowiązanej do jej naprawienia, w każdym zaś razie z upływem 10 lat od dnia, w którym 

nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (zgodnie z art. 4421 k.c.)  

  

 Nowa polisa ubezpieczeniowa obowiązywać będzie od dnia 16.06.2022 r. 

  

3. Ubezpieczenie NNW/OC dot. ekspozycji zawodowej w wysokości zł. 20 000,00 na 

jedno   zdarzenie. Wymagany okres odpowiedzialności: 2 lata. 

     Nowa polisa ubezpieczeniowa obowiązywać będzie od dnia 16.06.2022 r. 

 

II. Ubezpieczenie majątkowe 

1. Ubezpieczenie maszyn, urządzeń ,wyposażenia i nakłady inwestycyjne -

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na wartość zł. 306 000,00, od kradzieży     

z włamaniem  i rabunku   zł. 100 000,00  

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w tym od kradzieży                       

z włamaniem i rabunku: 

1) sprzętu elektroniczny stacjonarny na wartość zł. 500 000,00 , 

2) sprzęt elektroniczny przenośny zł 3 000,00, 

3) dane i zewnętrzne nośniki danych zł 60 000,00, 

3. Ubezpieczenie gotówki od wszystkich ryzyk w tym kradzieży z włamaniem i rabunku 

w lokalu  na wartość zł. 30 000,00. 
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4. Ubezpieczenie od kradzieży i rabunku gotówki w transporcie na terenie województwa 

świętokrzyskiego na wartość zł. 25 000,00. 

Nowa polisa ubezpieczeniowa dla poz. 1-4  obowiązywać będzie od dnia 19.06.2022 r., 

 

 

III. Ubezpieczenie majątkowe budynków i budowli 

1. Ubezpieczenie mienia budynków od wszystkich ryzyk – wartość ubezpieczenia zł. 

2 000 000,00 (w tym: dźwig osobowy zł. 50 000,00, szyby elewacyjne zł. 5 000,00, 

stałe elementy wykończeniowe zewnętrzne budynku zł. 5 000,00, wentylatory, 

klimatyzatory i węzeł cieplny zł. 200 000,00, garaż zł. 50 000,00)  

2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, budowli – wartość ubezpieczenia zł. 50 

000,00  w systemie sum stałych (garaż, parking, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie, 

chodniki, droga wewnętrzna, droga dojazdowa)  

Nowa polisa ubezpieczeniowa dla poz.1-2 obowiązywać będzie od dnia 17.10.2021 r. 

      IV.   Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach informuje, że: 

− mienie Ośrodka jest zabezpieczone poprzez system alarmowy, monitoring obiektu 

oraz dozór obiektu i mienia sprawowany przez pracowników własnych od godz.6.00-

20.00 w dni robocze oraz od 20.00 do 6.00 w pozostałe dni przez firmę   „ JUSTUS 

C.M.A. „Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie przy ul. Skotnickiej 230.  

− w okresie ostatnich 5 lat ubezpieczeń wystąpiły d szkody: 

✓ w 2014 r. w zakresie ubezpieczenia budynku – zalanie łazienki, kwota 

odszkodowania: zł. 1 064,42, 

✓ w 2018 r. w zakresie ubezpieczenia samochodu osobowego – uszkodzenie 

pojazdu w wyniku kolizji, kwota odszkodowania: zł. 5 400,00. 

    V. Instrukcja dla Oferentów: 

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, na załączonym 

formularzu ofertowym, wszystkie strony winny być ponumerowane i podpisane 

(zaparafowane) przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta.  

2. Każdy Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę obejmującą cały 

przedmiot zamówienia lub oferty częściowe na: 

I grupę – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

II grupę – ubezpieczenie NNW / OC 

III grupę – ubezpieczenie majątkowe 

3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

4. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaną nazwą i adresem Oferenta oraz 

napisem: „Oferta na ubezpieczenia dla WOMP w Kielcach” lub zgodnie z zapisami       

w pkt 2, w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie WOMP                            

w    Kielcach, ul. Karola Olszewskiego 2A – sekretariat (pokój nr 201).  

5. Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia wyboru przez Zamawiającego innej 

oferty lub zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

6. Zamawiający zawrze polisę z Oferentem / Oferentami, który / którzy zaoferował/li 

najniższą cenę.  

7. Podpisanie wszystkich polis z wybranym Oferentem / Oferentami powinno nastąpić  

w terminie: 

a. ubezpieczenie określone w pkt I niniejszego zaproszenia: do 13.06.2022 r. 

b. ubezpieczenie określone w pkt II niniejszego zaproszenia: do 13.06.2022 r. 

c. ubezpieczenie określone w pkt III niniejszego zaproszenia: do 14.10.2022 r. 
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8. Osobą uprawnioną z ramienia Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się  

z Oferentami jest p. Marzena Wacławik (tel. 41 34 79 713) Pan Mariusz Mazur (tel. 

413479709). 

9. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – załącznik nr 3 do niniejszego 

zaproszenia. 

VI. Wymagane dokumenty składające się na ofertę: 

1. Wypełniony formularz ofertowy załączony do niniejszego zaproszenia wraz                               

z załącznikami nr 1 i 2 do niego. 

2. Ogólne warunki oferowanych ubezpieczeń. 

3. Ppotwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z właściwego rejestru 

lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert.  

4. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów, 

załączonych przez oferenta, np. wypisu z KRS, z umowy spółki. 

 
VII. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym kryterium podlegającym ocenie 

będzie cena przedmiotu zamówienia. 

2. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

dotyczące przetargu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wyboru 

którejkolwiek  z ofert, bez podania przyczyny. 

 
                                                                                                

                                                                                    Zatwierdzam 


