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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. Janusza Daaba 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62 

Regon: 000868307 NIP: 4980107015  
 

Dotyczy 

Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia dla Oferentów 

 

Niniejszym informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - (Dz.U. z 2010. 
Nr 113, poz. 759) wpłynęły, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy,  zapytania o wyjaśnienie 
treści SIWZ: 
 

1. Prosimy o przedstawienie wartości sprzętu elektronicznego wskazanego do 

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z podaniem jego 

rodzaju ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu medycznego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje zagregowanymi wartościami sprzętu 
elektronicznego, jest on zaewidencjonowany na odpowiednich grupach EST, i tak np. gr 
IV: elektroniczny sprzęt stacjonarny (nie medyczny); grupa VI: urządzenia techniczne, w 
tym mi.in. sprzęt telekomunikacyjny oraz dźwigi; gr VIII: wyposażenie, aparaty i sprzęt 
medyczny (przede wszystkim), wyposażenie techniczne dla prac biurowych oraz 
narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie pozostałe; wartości poszczególnych grup 
zostały podane w SIWZ, tj. konkretnie w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia: Wykaz majątku dla potrzeb ubezpieczenia ryzyka od ognia i innych 
zdarzeń losowych wg stanu na dzień 28.02.2013 roku. 

 

2. Czy wskazane limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia zostały wskazane jako limity dla wszystkich lokalizacji łącznie?  

Odpowiedź: Pytanie zbyt ogólne, brak jest możliwości udzielenia precyzyjnej 
odpowiedzi. Zamawiający może potwierdzić, że tam gdzie ustanowiono limity 
odpowiedzialności: w pkt. 3.10., 4.8., 5.11., 6.10. SIWZ  - obowiązują na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

3. Pkt. 3.10.11 Klauzula składowania  - czy Zamawiający dopuszcza  wprowadzenie 

limitu w agregacie 500 000 PLN na mienie składowane. Prosimy o podanie rodzaju 

składowanego mienia i jego wartość. 

Odpowiedź: Brak zgody obowiązują zapisy SIWZ; W pomieszczeniach poniżej poziomu 

gruntu przechowywane lub rozmieszczone są urządzenia jak niżej: 

 

Suterena Pawilonu Głównego w Piekarach Śląskich 
 Poradnia Specjalistyczna: 
Grupa 4 – 59.921,77 zł.  
Grupa 8 – 9.052,00 zł. 

http://www.wsnlc.pl/
http://www.wsnlc.pl/
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 Dział Rehabilitacji: 
Grupa 4 – 2.536,638 zł. 
Grupa 6 - 36.318,98 zł. 
Grupa 8 – 128.396,79 zł. 
 Pracownia RTG 
Grupa 4 – 4.842,84 zł. 
Grupa 8 – 1.445.610,57 zł. 
 Pracownia USG 
Grupa 8 – 726.607,55 zł. 
 Pracownia EKG 
Grupa 4 – 918,84 zł. 
Grupa 8 - 54.392,90 zł. 
 
Piwnica Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w Piekarach Śląskich (WKB) 
 Wyposażenie instalacyjne budynku 
Grupa 1 – 1.310.876,18 zł. 
 
Piwnica Budynku Administracyjno-Gospodarczego w Kochcicach (WKB)  
 Kotłownia olejowa 
Grupa 2 – 52.651,78 zł. 
Grupa 3 – 223.186,97 zł. 
Grupa 6 – 16.600,78 zł. 
 
Piwnica Budynku Głównego w Kochcicach (WKB)  
 Kuchnia (chłodnia) 
Inwentarz – 9.188,15 zł. 

 

4. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 

ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób 

przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej, w szczególności: 

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. 

zm.);  

b)  ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać 

budynki i ich   usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm. 

Odpowiedź: Tak 

 

5. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy  w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie 

minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  związanych z 

możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 138 poz. 931)? 

Odpowiedź: Tak 

 

6. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają 

regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi 

technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z 

dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 

użytkowanie? Jeżeli stwierdzono zastrzeżenia, prosimy o wskazanie ich rodzaju 

wraz z terminem usunięcie usterek. 

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
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a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 

budowlanego oraz jego otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

f) instalacji gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

h) instalacji ciśnieniowych; 

i) urządzeń dźwigowych. 

Odpowiedź: Tak . Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego. 

 

7. Prosimy o wskazanie w odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji 

elementy drewniane następujących informacji: 

A. czy drewniane elementy konstrukcyjne są zaimpregnowane ogniochronnie, 

jeżeli tak to jakim środkiem i czy impregnacja była wykonywana przez firmę 

certyfikowaną? 

B. określenie wartości takiego obiektu oraz wartości mienia się w nim 

znajdującego, 

a) Pawilon główny w Piekarach Śląskich: zaimpregnowane, Budynek gospodarczy w 

Piekarach Śląskich: impregnacja (w trakcie realizacji), Budynek Administracji w 

Piekarach Śląskich: impregnacja (w trakcie realizacji), Pawilon dziecięcy (o VII) w 

Piekarach Śląskich: zaimpregnowany (dofinansowanie przez zakład ubezpieczeń), 

Budynek portierni w Piekarach Śląskich: nie zaimpregnowany; Budynek główny w 

Kochcicach: zaimpregnowany (prace wykonane przez firmę z certyfikatem).  

b) nie jest możliwe uzyskanie tych danych w czasie przeznaczonym na udzielenie 

odpowiedzi. 

 

8. Czy na poddaszach składowane/magazynowane jest mienie (jakie? Czy jest to 

mienie palne)? 

Odpowiedź. W SIWZ zał. Nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia w części: Pozostałe 

informacje podano, iż na poddaszach nie jest składowane/magazynowane mienie. 

 

9. Czy na poddaszach prowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa itp. w 

przypadku instalacji elektrycznej czy jest ona wykonana z izolacją uniepalnioną i 

czy poprowadzona jest w uniepalnionych peszlach? 

Odpowiedź: Instalacja gazowa – nie. Instalacja elektryczna – tak, nie jest ona wykonana 

z izolacją uniepalnioną i nie poprowadzona jest w uniepalnionych peszlach. 

 

10. Czy Klient posiada aktualne badania instalacji kominowej, elektrycznej, 

odgromowej, gazowej itp. czy protokoły nie zawierają żadnych zastrzeżeń co do 

stanu ww. instalacji, jeżeli występują zastrzeżenia prosimy o wskazanie jakie, 

termin usunięcia ewentualnych usterek. 

Odpowiedź: Tak posiada, brak zastrzeżeń. 

 

11. Czy na poddaszach jest detekcja pożaru? 

Odpowiedź. W SIWZ zał. Nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia w części: Pozostałe 

informacje podano, iż detekcja pożaru obecna na strychu budynku głównego w 

Piekarach Śląskich. 
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12. Prosimy o informacje o obiektach z elementami drewnianymi: 

O ile z drewna wykonana jest konstrukcja dachu prosimy o informacje jakim 
materiałem jest pokryta oraz czy od spodu elementy te są obudowane, jeżeli tak to w 
jaki sposób i jakim materiałem. 

O ile z drewna wykonane są stropy prosimy o informacje czy są one obudowane (od 
spodu i góry), w jaki sposób i jakimi materiałami. 

Odpowiedź: Pawilon główny dach konstrukcji drewnianej zabezpieczony ogniowo, 

pokryty dachówką ceramiczną. Strop nad ostatnią kondygnacją  drewniany w części 

oddziału VI pokryty wełną mineralną, niepalną, a od spodu tynk cementowo-wapienny. 

Pawilon Dziecięcy dach konstrukcji drewnianej zabezpieczony ogniowo, pokryty 

dachówką ceramiczną. Strop nad ostatnia kondygnacją drewniany pokryty izolacją z 

niepalnej wełny mineralnej od spodu tynk cementowo-wapienny. Budynek gospodarczy  

dach konstrukcji drewnianej zabezpieczony ogniowo, pokryty dachówką ceramiczną. 

Strop nad ostatnia kondygnacją drewniany pokryty izolacją z niepalnej wełny 

mineralnej od spodu tynk cementowo-wapienny. Budynek administracji  dach 

konstrukcji drewnianej zabezpieczony ogniowo, pokryty dachówką ceramiczną. Strop 

nad ostatnią kondygnacją drewniany pokryty izolacją z niepalnej wełny mineralnej od 

spodu tynk cementowo-wapienny. 

 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód 
pożarowych w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ stropu, do których powstania 
lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów 
palnych, wadliwe rozprowadzenie instalacji elektrycznej i nielegalne "by pass-y" 
instalacji elektrycznej i gazowej. 

Odpowiedź: Brak zgody, Zamawiający nie magazynuje na strychach i poddaszach 

żadnych materiałów i nie posiada nielegalnych instalacji gazowych i elektrycznych. 

 

13. W odniesieniu do klauzuli przepięć czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z 

ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach oraz wykreślenie zapisu o braku 

odpowiedzialności  za szkody spowodowane w sieciach zasilających lub liniach 

przesyłających energię elektryczną oraz innego rodzaju kablach, które  są 

zainstalowane (umiejscowione) w ubezpieczonych budynkach i/lub 

ubezpieczonych urządzeniach. 

Odpowiedź: Brak zgody na zastosowanie wyłączenia za szkody w lampach; zgoda na 

zastosowanie wyłączenia o braku odpowiedzialności za szkody spowodowane w sieciach 

zasilających lub liniach przesyłających energię elektryczną; pozostałe zapisy bez zmian. 

Tym samym pkt 3.10.1.SIWZ zostaje zastąpiony w całości nowym zapisem w miejsce 

poprzedniego: 

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 
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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; 

 

14. Czy Zamawiający w pkt. 3.10.6 dopuszcza wprowadzenie do klauzuli dodatkowego 

uregulowania dotyczącego nowych lokalizacji w poniższej treści: 

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). 

Odpowiedź: Zgoda na zastosowanie wnioskowanego zapisu w całości; tym samym pkt 
3.10.6.SIWZ zostaje zastąpiony w całości nowym zapisem w miejsce poprzedniego: 
 

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; 

 
15. W odniesieniu do ubezpieczenia inwestycji w toku prosimy o: 

o wskazanie przedmiotu, rodzaju prac, harmonogram prac, ich stadium, czy będą 

one naruszać konstrukcję nośną budynków/budowli lub konstrukcji dachów, 

o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu: o ile inwestycje w toku to środki 

trwałe w budowie zostają one objęte ochroną ubezpieczeniową wyłącznie po 

przeprowadzeniu odbiorów technicznych (w tym po odbiorze dokonanym przez 

straż pożarną) oraz po uzyskaniu z właściwego urzędu administracyjnego 

zezwolenia na użytkowanie obiektu. 

o o ile wskazane w przedmiocie ubezpieczenia inwestycje to wartość 

inwestycyjnych (adaptacyjnych) robót budowlanych (w tym remontów) i 

wykończenia wnętrz ustalona na podstawie kosztów poniesionych na 

remonty/modernizacje budynków własnych prosimy o zgodę na wprowadzenie 

zapisu, iż nakłady te objęte są ochroną na warunkach klauzuli drobnych prac 

remontowo – modernizacyjnych w brzmieniu wskazanym w SIWZ. 

Odpowiedź: wskazana pozycja dotyczy części budynku stanowiącego kompleks 

pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego (tylko jedno piętro, częściowo oddane do 

użytkowania), wszystkie pozostałe zostały już w całości oddane do użytkowania po 

zakończonych inwestycjach (właściwe odbiory i pozwolenia); ostatnia duża inwestycja w 

grudniu 2012 roku; nie są tam prowadzone żadne prace remontowo-budowlane; 

jednocześnie informujemy, iż wszelkie prace remontowo-budowlane – jeśli są 

prowadzone - są ubezpieczane przez Wykonawców – jest to warunek bezwzględny 

podpisania umowy z Wykonawcą (obligatoryjny zapis SIWZ). Zwracamy uwagę na fakt, 

iż opisywany składnik majątku zlokalizowany jest w nowo oddanym Pawilonie 

Diagnostyczno_zabiegowym, informacje (ankieta) bezpieczeństwa ppoż została dołączona 

do SIWZ (odrębna strefa). 

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w budynkach/budowlach,  w których 

konstrukcja nośna (w tym dachów, stropodachów i ich pokrycie) oraz ściany, stropy 

wykonane są z drewna, poniższe zabezpieczenie ppoż elementów drewnianych oraz 

zastosowanie dodatkowych poniższych zabezpieczeń jest wymogiem niezbędnym do 

udzielenia ochrony pożarowej dla takich obiektów: 

o wykonanie impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów konstrukcji dachu w 

budynkach w których nie została wykonana lub powtórzenie tego procesu w 

przypadku przekroczenia okresu ważności wcześniejszej impregnacji – w terminie 3 

miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 
 Impregnaty ognioochronne, który zostaną użyte do zabezpieczenia 

przeciwpożarowego obiektów powinny posiadać aprobatę techniczną (certyfikat) ITB 
lub CNBOP. Wykonawcą impregnacji powinna być specjalistyczna firma, która 
wystawia „świadectwo wykonania zabezpieczenia ogniochronnego” i posiada 
certyfikat CNBOP. 

 zastosowanie instalacji elektrycznej w wykonaniu z izolacją uniepalnioną 

i poprowadzenie jej w uniepalnionych peszlach. Odizolowanie wszelkich elementów 
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elektrycznych, tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej - w terminie do 

3 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 

Z uwagi na powyższe, w przypadku braku takich zabezpieczeń, prosimy o informacje czy 

Zamawiający zgodzi się na ich wprowadzenie w określonych terminach z zastrzeżeniem, 

że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, kiedy brak zrealizowanej 

rekomendacji przyczynił się bezpośrednio do powstania bądź rozmiarów szkody. 

Odpowiedź: W odniesieniu do powyższych uwag informujemy, iż ewentualne dokonanie 

zmian wiąże się z długotrwałym procesem ich wdrażania: konieczna jest zmiana planu 

rzeczowo-finansowego, zatwierdzenie przez organy nadzoru wprowadzonych zmian, 

ewentualnie ich modyfikowanie, przeprowadzanie przetargów publicznych zgodnie z 

ustawą PZP, okres wykonania prac, uzgodnienia techniczne i odbiory itp, co oznacza iż 

Zamawiający z góry nie jest w stanie określić czasu realizacji ewentualnych zaleceń. 

Nadmieniamy, iż obiekty posiadają aktualną dokumentację dotyczącą wszelkich 

przeglądów i dopuszczeń, które są wymagane dla tego typu obiektów i w latach 

ubiegłych przeprowadzane były audyty zakładu ubezpieczeń, które skutkowały 

zawarciem umowy ubezpieczenia o ognia i innych zdarzeń losowych - bez zastrzeżeń i 

zaleceń. Poza tym możliwości techniczne wprowadzenia ewentualnych zmian mogą 

okazać się skomplikowane, wyjątkowo kosztochłonne czy też wręcz niemożliwe do 

realizacji. Zaznaczamy, iż w stosunku do roku ubiegłego miały miejsce spore zmiany w 

zabezpieczeniach: po pierwsze nowo oddane inwestycje, które spełniają normy 

zabezpieczeń dla obiektów tej klasy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie oraz wykonanie zabezpieczenia więźby dachowej w pawilonie dziecięcym, 

budynku gospodarczym i budynku administracji (aktualnie w fazie realizacji) na które 

otrzymano dofinansowanie z zakładu ubezpieczeń 

 

II. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu: 
 

1. Czy suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT. 

 
Odpowiedź: Tak 
 
 
III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) od wszelkich 
ryzyk: 
 

1.   W związku z faktem, iż w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego ochroną 

ubezpieczeniową ma zostać objęty sprzęt wg wartości księgowej brutto prosimy o 

możliwość wprowadzenia uregulowań w brzmieniu:  

Przez wartość księgową brutto rozumie się cenę zakupu sprzętu/oprogramowania 

będącego bezpośrednim zamiennikiem utraconego tj. o takich samych lub 

podobnych parametrach technicznych; tego samego lub podobnego rodzaju i 

wydajności (przywrócenie do stanu przed szkodą bez uwzględnienia stopnia zużycia), 

powiększona o koszty transportu, cła, montażu i innych opłat o ile zostały zgłoszone 

do ubezpieczenia. 

Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia 

zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości 

odtworzeniowej (w przypadku braku w OWU określenia ubezpieczenia wg wartości 

księgowej brutto). 

Odpowiedź: Brak zgody, w mocy pozostają zapisy SIWZ. 
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2. Prosimy o potwierdzenie możliwości zastosowania zapisów ogólnych warunków 

ubezpieczenia oraz odpowiednich klauzul produktowych odnoszące się do specyfiki 

mienia oraz zakresu ubezpieczenia. Treść klauzul zostanie złożona w przetargu w 

postaci załącznika do oferty. 

Odpowiedź: W SIWZ wyraźnie wskazano Pkt. 8 8) klauzule wspólne, iż we wszystkich, 
nie uregulowanych niniejszą SIWZ zapisach, obowiązywać będą owu w zakresie 
odpowiednich ryzyk ubezpieczyciela, co oznacza iż w zakresie klauzul produktowych 
także. 
 

3.  Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie w pkt 6.2.8 zapisu o korozji? Charakter 

powstania zjawiska korozji wyklucza możliwość przyjęcia tezy, iż ma charakter 

zdarzenia nagłego i niespodziewanego. Jest rozłożona w czasie i nie spełnia warunki 

powstania szkody. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia korozję; jednocześnie podkreślamy iż w SIWZ 
wyraźnie wskazano, iż nie chodzi o korozję jako ryzyko objęte ochroną, ale jako czynnik 
następczy związany z bezpośrednią przyczyną szkody, m.in. zalania spowodowane wodą 
wodociągową, naturalnymi wodami płynącymi (w tym też powodzią lub rozlewiskami), 
wodami gruntowymi, opadami bądź innymi czynnikami atmosferycznymi.  
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4.   Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie pkt 6.11.3 poniższym zapisem w brzmieniu: 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada 
za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy 
na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej 
umowy środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi. 
Ubezpieczenie nie obejmuje części i materiałów, które z uwagi na swoją funkcję lub 
warunki pracy ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach 
konserwacji oraz wszelkiego rodzaju wymienne narzędzia. 
 
Odpowiedź: Brak zgody, w mocy pozostają zapisy SIWZ. 

 

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 

 

1.   I. CZĘŚĆ OPISOWA, I.1.1. Opis przedmiotu zamówienia, 1. Dobrowolne 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej SPZOZ, 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 – 

prosimy o zmianę zapisów 

Z: 

„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 zakładu opieki zdrowotnej jako ośrodka badawczego w procesie 

badania klinicznego” 

Na: 

„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” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu; tym samym dotychczasowy 

zapis 1.8.12. SIWZ zostaje w całości zastąpiony 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 
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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. 

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

 

3. W sytuacji, w której Wykonawca, po zawarciu umowy z Zamawiającym, ze względu 

na kształt i zakres oferowanych produktów ubezpieczeniowych, w wystawionych 

polisach (dokumentach potwierdzających zawarcie ubezpieczenia), w odmienny 

sposób niż w SIWZ ureguluje podział zakresu ochrony pomiędzy ubezpieczeniami 

dobrowolnymi OC tj: z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i/lub 

podmiotów leczniczych – Zamawiający wyrazi na to zgodę, pod warunkiem, iż łączny 

zakres ochrony wskazany w polisach nie będzie węższy niż wynika to z zapisów 

SIWZ. 

 

4. W odniesieniu do pkt. I. CZĘŚĆ OPISOWA, I.1.1. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 

1.4. Suma gwarancyjna, prosimy o wskazanie odrębnych sum gwarancyjnych dla 

działalności medycznej, pozamedycznej oraz posiadanego i/lub użytkowanego 

mienia. 

 

Odpowiedzi na pytania 3-4: Suma gwarancyjna dla prowadzonej działalności leczniczej 

wynosi 500.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; dla 

prowadzonej działalności pozamedycznej oraz posiadanego i/lub użytkowanego mienia 

wynosi 500.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

Zamawiający nie ingeruje w kwestie podziału ryzyk z tytułu prowadzonej działalności 

pozamedycznej i/lub podmiotów leczniczych na wystawione przez ubezpieczyciela 

polisy, pod warunkiem, iż łączny zakres ochrony wskazany w polisach nie będzie węższy 

niż wynika to z zapisów SIWZ. Tym samym zmianie ulega zapis 1.4. SIWZ poprzez 

zastąpienie dotychczasowego w całości poniższym:  

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

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

działalności pozamedycznej oraz posiadanego i/lub użytkowanego 
mienia; 
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5. I. CZĘŚĆ OPISOWA, I.1. Opis przedmiotu zamówienia, 8. Klauzule/zapisy wspólne 

dla wszystkich ryzyk (obligatoryjne) – prosimy o wyłącznie klauzuli rozliczania 

składek z ubezpieczeń OC. 

Odpowiedź: W SIWZ zapis pkt 8 6) Klauzula rozliczenia składek wskazano, iż 

przedmiotowa klauzula nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz klauzul 

automatycznego pokrycia i określonych w systemie pierwszego ryzyka. 

 

6. Czy w sytuacji nie wskazania przez Zamawiającego treści klauzul rozszerzających 

zakres ubezpieczenia dopuszcza stosowanie klauzul w treści z OWU Wykonawców?  

Odpowiedź: W SIWZ wyraźnie wskazano Pkt. 8 8) klauzule wspólne, iż we wszystkich, 
nie uregulowanych niniejszą SIWZ zapisach, obowiązywać będą owu w zakresie 
odpowiednich ryzyk ubezpieczyciela, co oznacza iż w zakresie klauzul produktowych 
także. 

 

7. Opis przedmiotu zamówienia, 1. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej SPZOZ – w odniesieniu do pkt. 1.8.6 czy Zamawiający akceptuję poniższą 

treść klauzuli: 

 

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. 

Odpowiedź: Zgoda na zmianę zapisu klauzuli w całości, tym samym zapis SIWZ pkt. 

1.8.6 zostaje w całości zastąpiony 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. 
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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. 

 

V. Klauzule wspólne: 

1. klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia – prosimy 

o wykreślenie, bądź uzupełnienie o zapis „oraz sum ubezpieczenia określonych 

w systemie pierwszego ryzyka”. 

Odpowiedź: Taki zapis już jest w przedmiotowej klauzuli: „klauzul dodatkowych z 
wprowadzonymi podlimitami odpowiedzialności określonych w systemie pierwszego 
ryzyka”. Zamawiający jednocześnie informuje, iż zapis ten jest tożsamy z sumami 
ubezpieczenia określonym w systemie pierwszego ryzyka. Tym samym w celu 
doprecywania dotychczasowy zapis SIWZ 5) pkt 8 zostaje w całości 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. 

 

2. klauzula zniesienia prawa do regresu, prosimy o dopuszczenie wprowadzenia 

klauzuli w brzmieniu: 

 

KLAUZULA REZYGNACJI Z REGRESU WOBEC PRACOWNIKÓW 

 UBEZPIECZONEGO: 

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel zrzeka się 

przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego 

wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w 

przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz 
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Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula nie 

dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.  

Niniejszy wniosek w zakresie zmiany treści klauzuli nie dotyczy ryzyk wskazanych 

w I. CZĘŚĆ OPISOWA, I.1.1. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 1 i 2 SIWZ. 

Odpowiedź; Brak zgody, w mocy pozostają zapisy SIWZ 

 
Załącznik nr 1 – Umowa Generalna Ubezpieczenia (wzór) 
 

1.   Poprosimy o wykreślenie zapisu § 6 tj.  

 Wykonawca uznaje stan istniejących i podanych w SIWZ zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych ubezpieczanych składników majątku 

(mienia) za wystarczające, niezależnie od zapisów odnośnych OWU. 

Odpowiedź: Brak zgody, w mocy pozostają zapisy SIWZ 

 

Ponadto, uprzejmie prosimy, jeżeli w  którymkolwiek miejscu SIWZ znajduje się 

zdefiniowany okres ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie zmiany w brzmieniu: „12 

miesięczny okres ubezpieczenia rozpoczynający się nie wcześniej niż od dnia zawarcia 

umowy”. 
Odpowiedź: W umowie generalnej jako integralnej części SIWZ wyraźnie wskazano §2 
ust. 1, iż „umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia oznaczonego jako 
początek okresu ubezpieczenia (początek obowiązywania umowy)  rozpoczynający się nie 
wcześniej niż od dnia zawarcia umowy”, co należy traktować jako wiążące dla 
wszystkich zapisów, także dla punktu 9. Opisu przedmiotu zamówienia, gdzie wskazano 
okres ubezpieczenia; tym samym zmianie ulega pkt 9 opisu przedmiotu zamówienia do 
SIWZ poprzez zastąpienie dotychczasowego w całości poniższym: 
 
9.Okres ubezpieczenia (okres obowiązywania umowy) 
31.03.2013-30.03.2014, nie wcześniej jednak niż od dnia zawarcia umowy 
  

Ponadto, prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty z dnia 19.03.2013 na dzień 

21.03.2013. 

Oczekując na odpowiedź, pozostajemy 

 

W związku z modyfikacją SIWZ jak wyżej na podstawie art. 12a ust 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity - (Dz.U. z 2010. Nr 113, poz.  759) 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. 
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Powyższe staje się obowiązujące dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców. 
Treść specyfikacji wraz z załącznikami  należy odczytywać z uwzględnieniem 

wprowadzonej zmiany jak powyżej 
 
 


