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Piekary Śląskie, 2013-03-15 

nr spr.: DZP.270-19/13 

 

Do  
Uczestnicy postępowania prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na usługę  
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej” 

 

Zamawiający 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. dr. Janusz Daaba 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62 

Regon: 000868307 NIP: 4980107015  

 

Dotyczy 

Zmiany treści SIWZ 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikację 
Istotnych Warunków, prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, zgodnie z 
poniższym: 
  

1. Zmianie ulega pkt. 1.4. SIWZ w dobrowolnym ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej poprzez zastąpienie dotychczasowej treści w 
całości poniższym: 

1.4. Suma gwarancyjna: 
1.4.1.1. wynosi 500.000,- PLN na jedno zdarzenie i w rocznym agregacie dla 

działalności medycznej; 
1.4.1.2. wynosi 500.000,- PLN a jedno zdarzenie i w rocznym agregacie dla 

działalności pozamedycznej oraz posiadanego i/lub użytkowanego mienia; 

 
2. Zmianie ulega pkt. 1.8.12 SIWZ w dobrowolnym ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej poprzez zastąpienie dotychczasowej treści w 
całości poniższym: 
1.8.12.rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku 

z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w 
procesie badania klinicznego, w zakresie nie objętym obowiązkowym 
ubezpieczeniem z tytułu prowadzonej działalności leczniczej – zgodnie z 
brzmieniem poniższych zapisów:  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o   

1. odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody powstałe w związku 
z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w 
procesie badania klinicznego, 

2. Za uczestnika badania w rozumieniu niniejszej klauzuli uważa się osobę, 
która bierze udział w badaniu klinicznym, przyjmując badany produkt 
leczniczy lub znajdując się w grupie kontrolnej, 

3. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem uzyskania pozytywnej 
opinii komisji bioetycznej właściwej dla koordynatora badania 
klinicznego oraz po otrzymaniu zgody Ministra Zdrowia jeszcze przed 
rozpoczęciem badania. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów, 
a także brak uzyskania wpisu badania przed jego rozpoczęciem do 

http://www.wsnlc.pl/
http://www.wsnlc.pl/
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Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych (CEBK) skutkuje, jako ważny 
powód, rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

4. Zakład ubezpieczeń w zakresie wskazanym w niniejszej klauzuli, nie 
ponosi odpowiedzialności  za szkody, za które jego odpowiedzialność jest 
wyłączona na mocy pozostałych postanowień OWU oraz dodatkowo za 
szkody: 

a. objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej 
badacza i sponsora; rozszerzenie zakresu ubezpieczenia niniejszą 
klauzulą nie stanowi również ubezpieczenia nadwyżkowego nad 
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i 
sponsora; 

b. podlegające zaspokojeniu z innej, zawartej umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej, także w sytuacji, gdy szkoda objęta 
jest zakresem ubezpieczenia w innej umowie, jednak nie może 
być pokryta z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej, lub 
uprawniony nie zgłosił stosownego roszczenia z takiej umowy 
ubezpieczenia; 

c. powstałe w wyniku wadliwego uzyskania świadomej zgody 
uczestnika badania, w tym również uzyskania świadomej zgody 
niezgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne. 

Podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia dla przedmiotowego rozszerzenia 
wynosi 250.000,- PLN w okresie ubezpieczenia. 

 
3. Zmianie ulega pkt. 1.8.6 SIWZ w dobrowolnym ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej poprzez zastąpienie dotychczasowej treści w 
całości poniższym: 

1.8.6. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach 

wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność 

leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność 

cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie 

leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych. 

2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane 

przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych. 

3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być 

przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp 

ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie. 

4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte 

na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione 

wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem 

świadczeń zdrowotnych. 

5. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem 

przez podmiot leczniczy depozytu.  

Podlimit odpowiedzialności wynosi 50.000zł na jeden i wszystkie wypadki  w okresie 

ubezpieczenia. 

 

4. Zmianie ulega pkt. pkt 3.10.1.SIWZ w ubezpieczeniu od ognia i innych 
zdarzeń losowych poprzez zastąpienie dotychczasowej treści w całości 
poniższym: 
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3.10.1. klauzula przepięć –  ochrona ubezpieczeniowa rozszerzona zostaje o szkody 
powstałe na skutek przepięcia, w tym pośredniego uderzenia pioruna; 
przetężenia; wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach 
elektrycznych odbiorników i/lub urządzeń niezależnie od tego, czy w ich 
następstwie powstał pożar czy nie; limit odpowiedzialności 1.000.000,- PLN 
na zdarzenie i w rocznym agregacie; system pierwszego ryzyka; Ww. 
zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem 
odpowiedniego zabezpieczenia mienia (zainstalowania ochrony 
przeciwprzepięciowej). Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody 
powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, 
stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, 
żarówkach; brak wyłączenia za szkody spowodowane w kablach, które są 
zainstalowane (umiejscowione) w ubezpieczonych budynkach i/lub 
ubezpieczonych urządzeniach; franszyza redukcyjna dla szkód 
przepięciowych w elektronicznym sprzęcie medycznym w wysokości 5% 
wartości należnego odszkodowania nie mniej niż 1.000,- PLN i nie więcej 
niż 5.000,- PLN; 

 
5. Zmianie ulega pkt. pkt 3.10.6.SIWZ w ubezpieczeniu od ognia i innych 

zdarzeń losowych poprzez zastąpienie dotychczasowej treści w całości 
poniższym: 

3.10.6.klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego majątku oraz lokalizacji 

- objęcie ochroną w okresie trwania ubezpieczenia nowo nabytych składników 

majątku (mienia; tryb zgłaszania – półroczny do dnia 20-tego miesiąca 

następującego po upływie każdego półrocza ubezpieczenia; rozliczenie po 

pierwszym półroczu uwzględniać będzie także wzrost majątku, który nastąpił po 

28.02.2013 roku, czyli po dacie stanu majątku określonego w niniejszej SIWZ; 

limit odpowiedzialności dla przedmiotowej klauzuli: 20% wzrost majątku w 

stosunku do łącznej Sumy Ubezpieczenia środków trwałych (w tym także 

niskocennych, inwentarza); przedmiotowe rozszerzenie dotyczyć ma także nowych 

lokalizacji (nowych miejsc ubezpieczenia) – tu z limitem 100.000,- PLN na nową 

lokalizację, której właścicielem i/lub użytkownikiem stanie się Ubezpieczony w 

trakcie trwania okresu ubezpieczenia; Nowe lokalizacje objęte zostają ochroną 

ubezpieczeniową pod warunkiem, że posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe i 

przeciwkradzieżowe zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i ogólnymi 

warunkami ubezpieczenia obowiązującymi u danego wykonawcy; Ochrona dla 

nowych lokalizacji udzielana będzie pod warunkiem, że:  

 miejsce ubezpieczenia nie zostało dotknięte powodzią i zalaniami w 

związku z powodzią od 1997r. włącznie do dnia przyjęcia danej lokalizacji 

do użytku; 

 budynki/ budowle nie posiadają w konstrukcji (stopów, stropodachów, 

ścian, dachu i jego pokrycia) elementów drewnianych ani płyt 

warstwowych z palnym wypełnieniem (pianka poliuretanowa, styropian); 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas załadunku, transportu, 

rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów); 

odpowiedzialność ubezpieczyciela za zwiększoną wartość środka trwałego 

rozpoczyna się z dniem objęcia w posiadanie danego składnika majątku 

(lokalizacji) i/lub z dniem ustalonego prawem obowiązku przeszacowania wartości 

składnika mienia; rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony 

ubezpieczeniowej nastąpi po zgłoszeniu aktualizacji stanu majątku w oparciu o 

następującą formułę: 
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3.10.6.1. ¾ przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum 
ubezpieczenia w pierwszym półroczu ubezpieczenia oraz w okresie 
przypadającym po dniu 28.02.2013 roku, a dniem początku ochrony 
ubezpieczeniowej, wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia; 

3.10.6.2. ¼ przyjętej stawki rocznej w umowie ubezpieczenia x wzrost sum 
ubezpieczenia w drugim półroczu; 

3.10.6.3. w przypadku zmniejszenia się sumy ubezpieczenia, w porównaniu 
ze stanem majątku określonym w niniejszej SIWZ, Ubezpieczyciel 
zwróci składkę proporcjonalnie do zmniejszonej sumy ubezpieczenia 
wg analogicznych zasad opisanych w pkt 3.10.6.1 - 3.10.6.2; 

 

6. Zmianie ulega dotychczasowy zapis SIWZ 5) pkt 8 (klauzule wspólne), który w 

całości zostaje zastąpiony poniższym: 
5) Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia polegająca 
na objęciu automatyczną ochroną ubezpieczeniową przez Ubezpieczyciela 
doubezpieczenia, wynikającego z zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia po 
wypłacie odszkodowań dla ryzyk, dla których odnośne OWU stanowią o konsumpcji 
sumy ubezpieczenia; Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki 
po przedłożeniu przez Ubezpieczyciela pisemnego zawiadomienia o przywróceniu 
pierwotnej sumy ubezpieczenia; Limit automatycznego odtworzenia sum ubezpieczenia 
wynosi 100.000,- PLN na jedno i wszystkie w okresie ubezpieczenia; nie dotyczy 
wniosku o przywrócenie lub doubezpieczenie złożonego przez Ubezpieczonego;  
przedmiotowe zapisy odnoszą się do ryzyk określonych w pkt. 3-6 niniejszej SIWZ z 
wyjątkiem klauzul dodatkowych z wprowadzonymi podlimitami odpowiedzialności 
określonych w systemie pierwszego ryzyka i sum ubezpieczenia określonych w systemie 
pierwszego ryzyka. 

 

7. Zmianie ulega dotychczasowy zapis pkt 9 opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ 

który w całości zostaje zastąpiony poniższym: 
 

9. Okres ubezpieczenia (okres obowiązywania umowy) 
31.03.2013-30.03.2014, nie wcześniej jednak niż od dnia zawarcia umowy 

 
 

8. Zmianie ulegają zapisy SIWZ w pkt I.10. 1 i I.10.3 poprzez zastąpienie 
dotychczasowej treści w całości poniższym zapisem:  

 
I.10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
I.10.1. Oferta musi wpłynąć na adres: 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. dra Janusza Daaba 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62 

najpóźniej do dnia 20.03.2013 roku do godz. 11
00  

do sekretariatu Szpitala w Budynku Administracji.
. 

I.10.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2013 w siedzibie Zamawiającego, ul 
Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie w sali konferencyjnej Biblioteki Szpitalnej, o 
godz. 11:15. 

 
Powyższe staje się obowiązujące dla wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców. Treść specyfikacji wraz z załącznikami  należy odczytywać z 
uwzględnieniem wprowadzonej zmiany jak powyżej 
 


