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Piekary Śląskie, 2012-03-05 

nr spr.: 9/2012 

 

Do  
Uczestnicy postępowania prowadzonego  

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

 

Zamawiający 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. dra 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.) Pełnomocnik Zamawiającego informuje, Ŝe dokonał zmiany treści 
Specyfikację Istotnych Warunków, prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia, zgodnie z 
poniŜszym: 
  

1. Zmianie ulega pkt. 1.8.12 SIWZ w dobrowolnym ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej SPZOZ poprzez zastąpienie dotychczasowej treści w 
całości poniŜszym: 

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 poniŜszych 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 zakładu opieki zdrowotnej jako ośrodka badawczego w procesie 
badania klinicznego, 

2. Za uczestnika badania w rozumieniu niniejszej klauzuli uwaŜa 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 powyŜszych dokumentów, a takŜe brak uzyskania wpisu 
badania przed jego rozpoczęciem do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych 
(CEBK) skutkuje, jako waŜny 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 
równieŜ ubezpieczenia nadwyŜkowego nad obowiązkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora; 

b. podlegające zaspokojeniu z innej, zawartej umowy ubezpieczenia 
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odpowiedzialności cywilnej, takŜe w sytuacji, gdy szkoda objęta jest zakresem 
ubezpieczenia w innej umowie, jednak nie moŜe 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 równieŜ 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 

 
2.  zmianie ulega punkt. 1.8.6 w Dobrowolnym Ubezpieczeniu 

Odpowiedzialności Cywilnej SPZOZ poprzez zastąpienie dotychczasowej treści 
całości poniŜszą: 

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. 

 
3. Zmianie ulega pkt. 3.3 SIWZ w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń 

losowych poprzez zastąpienie dotychczasowej treści w całości poniŜszym: 
3.3. Udział własny/franszyza redukcyjna: 

• dla szkód w tomografach komputerowych, jądrowych rezonansach 
magnetycznych, akceleratorach i aparatach do rozbijania kamieni nerkowych w 
wysokości 5.000,-zł; 
• dla pozostałych szkód w wysokości 500,00 zł,  

chyba Ŝe w poszczególnych opcjach/klauzulach wprowadzono inaczej; 
 

4. Zmianie ulega pkt. 3.10.2. SIWZ w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń 
losowych poprzez zastąpienie dotychczasowej treści w całości poniŜszym: 

3.10.2. klauzula aktów terroryzmu - Ustala się, Ŝe do zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku 
zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej 
prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem 
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aktów terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie 
mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację 
Ŝycia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, 
politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych; limit 
odpowiedzialności 100.000,- PLN bez rozbicia na zdarzenia i wprowadzania 
jakichkolwiek dodatkowych podlimitów z wyczerpywalną sumą ubezpieczenia; udział 
własny w szkodzie w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niŜ 2.000,- 
PLN; Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub 
wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, 
jak równieŜ wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to 
włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa 
komputerowego; 

 
5. Zmianie ulega pkt. 3.10.10. SIWZ w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń 

losowych poprzez zastąpienie dotychczasowej treści w całości poniŜszym: 
10.10. klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy – 

rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w ubezpieczonym 
mieniu, mimo Ŝe ubezpieczający nie przystosował środka trwałego do 
pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany); ochroną objęty jest równieŜ 
sprzęt, który znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest 
eksploatowany i/lub uŜytkowany (np. znajduje się w magazynie, 
składowany jako mienie zastępcze); 

 
6. Zmianie ulega pkt. 4.7.1.i 4.7.2. w ubezpieczeniu od kradzieŜy z włamaniem i 

rabunku oraz wandalizmu  poprzez zastąpienie dotychczasowej treści w całości 
poniŜszym: 

7.1. przy szkodach częściowych - w pełnej wysokości poniesionych, 
rzeczywistych i udokumentowanych i/lub skalkulowanych kosztów 
usunięcia/naprawienia szkody, powiększonych o koszty akcji ratowniczej, 
zabezpieczenia przed powiększaniem się rozmiarów szkody i koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie; z zastrzeŜeniem pozostałych 
zapisów OWU ubezpieczyciela; wysokość odszkodowania nie moŜe 
przekroczyć wskazanej sumy i/lub ustalonego limitu ubezpieczenia; 

7.2. przy szkodach całkowitych  - w pełnej wysokości kosztów zakupu 
lub odbudowy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, powiększonych o 
koszty akcji ratowniczej, zabezpieczenia przed powiększaniem się 
rozmiarów szkody i koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie; z 
zastrzeŜeniem pozostałych zapisów OWU ubezpieczyciela; przy szkodach 
częściowych - w pełnej wysokości poniesionych, rzeczywistych i 
udokumentowanych i/lub skalkulowanych kosztów 
usunięcia/naprawienia szkody, powiększonych o koszty akcji ratowniczej, 
zabezpieczenia przed powiększaniem się rozmiarów szkody i koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie; z zastrzeŜeniem pozostałych 
zapisów OWU ubezpieczyciela; wysokość odszkodowania nie moŜe 
przekroczyć wskazanej sumy i/lub ustalonego limitu ubezpieczenia; 

 
7. Zmianie ulega 3.5. pkt e) SIWZ. w ubezpieczeniu od kradzieŜy z włamaniem i 

rabunku oraz wandalizmu  poprzez zastąpienie dotychczasowej treści w całości 
poniŜszym: 

KradzieŜ zwykła 
e) nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia, kiedy znajduje 

się w miejscu ubezpieczenia, w celu jego przywłaszczenia i nie wynikający ze 
stwierdzonych niedoborów inwentarzowych stwierdzonych podczas 
inwentaryzacji, z wyłączeniem wartości pienięŜnych; Ubezpieczający ma 
obowiązek zawiadomić o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu faktu 
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wystąpienia kradzieŜy; 

f) przez wartości pienięŜne rozumie się krajowe i zagraniczne znaki pienięŜne 
(gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety, kupony, 
Ŝetony, karty pre-paid, karnety itp.), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące 
w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a takŜe platyna i inne metale z grupy 
platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie 
szlachetne i perły, 

g) franszyza redukcyjna w kaŜdej szkodzie w wysokości 500,-PLN; 

h) Ubezpieczyciel nie odpowiada za:  

� niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;  

� wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, naduŜycia lub innego 
umyślnego działania lub raŜącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego 
rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym 
we wspólnym gospodarstwie domowym,  

� udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla kaŜdego indywidualnego 
zdarzenia,  

� wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi 
przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,  

� braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 

 
8. Zmianie ulega zapis SIWZ pkt 8 ppkt 6) 8. Klauzule/zapisy wspólne dla 

wszystkich ryzyk (obligatoryjne)  poprzez zastąpienie dotychczasowej treści w 
całości poniŜszym 

6) Klauzula rozliczenia składek uznająca zasadę dokonywania dodatkowych 
płatności przez Ubezpieczającego, a powstałych na tle zawartych umów 
ubezpieczenia, wynikających w szczególności z konieczności dopłat, zwrotów 
składek oraz innych rozliczeń w systemie pro rata za kaŜdy dzień ochrony 
ubezpieczeniowej (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych oraz klauzuli 
automatycznego pokrycia nowo nabytego majątku i lokalizacji); 

 
9. Zmianie ulega zapis SIWZ pkt 8 ppkt) 5) zmianie ulega zapis SIWZ pkt 8 ppkt) 

5)  Klauzula automatycznego pokrycia poprzez zastąpienie dotychczasowej 
treści poniŜszą: 

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 któych odnośne 
OWU stanowią o konsumpcji sumy ubezpieczenia; Ubezpieczający zobowiązany 
będzie do dopłaty stosownej składki po przedłoŜeniu 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 złoŜonego przez Ubezpieczonego; 
przedmiotowe zapisy odnoszą się do ryzyk określonych w pkt. 3-6 niniejszej 
SIWZ z wyjątkiem klauzul dodatkowych z wprowadzonymi podlimitami 
odpowiedzialności w systemie pierwszego ryzyka; i sum ubezpieczenia 
określonych w systemie pierwszego ryzyka 

10. Zmianie ulega zapis SIWZ Pkt 9 z części I.1. Okres ubezpieczenia (okres 
obowiązywania umowy) Opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie go w 
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całości; 
 
11. Zmianie ulega zapis SIWZ I.2. poprzez zastąpienie dotychczasowego zapisu w 

całości poniŜszym: 
 
I.2. Termin wykonania zamówienia 
12 miesięcy od dnia oznaczonego jako początek okresu ubezpieczenia (okres 
obowiązywania umowy, rozpoczynający się nie wcześniej niŜ od dnia zawarcia 
umowy). 

 
12. Zmianie ulega zapis SIWZ §2 pkt 1. Umowy generalnej do SIWZ poprzez 

zastąpienie dotychczasowego zapisu w całości poniŜszym: 
§2 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia oznaczonego 
jako początek okresu ubezpieczenia (początek obowiązywania umowy, 
rozpoczynający się nie wcześniej niŜ od dnia zawarcia umowy. 

 
13. Zmianie ulegają zapisy SIWZ w pkt I.10. 1 i I.10.3 poprzez zastąpienie 

dotychczasowej treści w całości poniŜszym 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 12.03.2012 roku do godz. 1000 

do sekretariatu Szpitala w Budynku Administracji.. 
I.10.2. Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się niezwłocznie, bez otwierania. 
I.10.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2012 roku w siedzibie Zamawiającego, ul 
Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie w sali konferencyjnej Biblioteki Szpitalnej, o 
godz. 10:15. 
 
PowyŜsze staje się obowiązujące dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców. 
Treść specyfikacji wraz z załącznikami  naleŜy odczytywać z uwzględnieniem 
wprowadzonej zmiany jak powyŜej 
 


