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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 

Odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia dla Oferentów 

 

Niniejszym informujemy, iŜ 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: 
 

 
I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 

 
1. Czy w zakresie ubezpieczenia obowiązują uregulowania OWU Ubezpieczyciela 

(w tym m.in. wskazane w OWU Ubezpieczyciela definicje, wyłączenia, limity) o 
ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie definicji i akceptowanych 
klauzul. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, Ŝe uregulowania OWU Ubezpieczyciela (w tym 
m.in. wskazane w OWU Ubezpieczyciela definicje, wyłączenia, limity) znajdują 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie zostało to uregulowane to uregulowane w 
SIWZ na podstawie wprowadzonych definicji i klauzul. 
 

2. 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: Nie dysponujemy 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: wyposaŜenie, aparaty i 
sprzęt medyczny (przede wszystkim), wyposaŜenie techniczne dla prac biurowych 
oraz narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposaŜenie 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 31.12.2011 roku. 
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3. Czy miejsca ubezpieczenia wskazane w SIWZ były od 1997 roku (włącznie) 
dotknięte powodzią? JeŜeli tak, prosimy o wskazanie, które placówki, 
okoliczności szkody i przedmiot oraz wartość szkody. 

Odpowiedź: W SIWZ wskazano, Ŝe miejsca ubezpieczenia nie były dotknięte 
powodzią od 1997 roku włącznie (Załącznik nr 4, dane o przebiegu ubepzieczneia); 
 

4. 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 moŜliwości udzielenia wiąŜącej 
odpowiedzi. Zamawiający moŜe potwierdzić, Ŝe ustanowione w pkt. 3.10. SIWZ 
limity odpowiedzialności obowiązują na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 

 
5. Czy Zamawiający posiada magazyny wysokiego składowania (wys. 4m i 

powyŜej)? 
Odpowiedź: Nie 

 
6. Pkt. 3.19.11 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 
poniŜej poziomu gruntu przechowywane lub rozmieszczone są urządzenia, 
w tym wyposaŜenie poradni specjalistycznych (suterena Pawilonu 
Głównego), Kotłowni olejowej i Kuchni. 
 
1. suterena Pawilonu Głównego w Piekarach Śląskich  

 Poradnia Specjalistyczna: 
Grupa 4 – 60.071,92 zł.  
Grupa 8 – 11.756,70 zł. 
 Dział Rehabilitacji: 
Grupa 4 – 2.194,78 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. 

2. Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy w Piekarach Śląskich (WyposaŜenie 
instalacyjne budynku) 

Grupa 1 – 1.310.876,18 zł. 
3. Mienie poniŜej poziomu gruntu – 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. 

4. piwnica Budynku Głównego w Kochcicach (WKB) -  Kuchnia (chłodnia) 
Inwentarz – 7.955,95 zł. 
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7. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 

ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone 
w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w 
zakresie ochrony przeciwpoŜarowej, w szczególności: 

a)  ustawą o ochronie przeciwpoŜarowej  (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 przeciwpoŜarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm. 
Odpowiedź :  
Tak 

 
8. 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 moŜliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 
wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931); 

Odpowiedź : 
Tak  

 
9. Czy obiekty budowlane są uŜytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity 
ustawy Prawo Budowlane. 

Odpowiedź: TAK. Obiekty budowlane są uŜytkowane i utrzymywane zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego. 

 
10. 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 zastrzeŜeń 
warunkujących ich uŜytkowanie? 

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 
a) przydatności do uŜytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 
budowlanego oraz jego otoczenia; 
b) sprzętu przeciwpoŜarowego; 
c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 
d) instalacji gazowej; 
e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 
f) instalacji gazów medycznych; 
g) instalacji wodociągowa przeciwpoŜarowa; 
h) instalacji ciśnieniowych; 
i) urządzeń dźwigowych. 

Odpowiedź:  
TAK 

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

elementy drewniane następujących informacji: 
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a. czy drewniane elementy konstrukcyjne są zaimpregnowane ogniochronnie, jeŜeli 
tak to jakim środkiem i czy impregnacja była wykonywana przez firmę 
certyfikowaną? 
b.określenie wartości takiego obiektu oraz wartości mienia się w nim znajdującego, 

Odpowiedź: 
a) Pawilon główny w Piekarach Śląskich: zaimpregnowane, Budynek gospodarczy w Piekarach 
Śląskich: nie zaimpregnowane, Budynek Administracji w Piekarach Śląskich: nie zaimpregnowane, 
Pawilon dziecięcy (o VII) w Piekarach Śląskich: nie zaimpregnowany, Budynek portierni w Piekarach 
Śląskich: nie zaimpregnowany, 
Budynek główny w Kochcicach: zaimpregnowany. (prace wykonane przez firmę z certyfikatem). 
b) nie jest moŜliwe uzyskanie tych danych w czasie przeznaczonym na udzielenie odpowiedzi. 
 

12. Czy na poddaszch składowane/magazynowne jest mienie (jakie? Czy jest to mienie 
palne) 

Odpowiedź:  
NIE – nie dotyczy 

 
13. 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 
 

14. Czy Klient posiada aktualne badania instalacji kominowej, elektrycznej, 
odgromowej, gazowej itp. czy protokoły nie zawierają Ŝadnych zastrzeŜeń co 
do stanu ww. instalacji, jeŜeli występują zastrzeŜenia prosimy o wskazanie 
jakie, termin usunięcia ewentualnych usterek. 

Odpowiedź :  
TAK 

 
15. W jaki sposób zabezpieczone są wejścia na poddasze? 

Odpowiedź : Pawilon główny w Piekarach Śląskich- drzwi p/poŜ., Pawilon dziecięcy 
w Piekarach Śląskich - drzwi p/poŜ., Budynek gospodarczy w Piekarach Śląskich - 
drzwi stalowe bez certyfikatu, Budynek Administracyjny (o. VII) w Piekarach 
Śląskich - drzwi stalowe bez certyfikatu, Budynek Główny w Kochcicach - drzwi 
p/poŜ. 
 

16. Czy na poddaszach jest detekcja poŜaru? 
Odpowiedź : Detekcja poŜaru na strychu budynku głównego w Piekarach Śląskich  
 

17. Prosimy o informacje czy ubezpieczeniu podlegają transformatory, a jeŜeli tak 
prosimy zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej transformatorów w 
wieku powyŜej 45 lat. 

Odpowiedź :  
Zamawiający potwierdza, Ŝe ubezpieczeniu podlegają transformatory, brak jest 
transformatorów w wieku powyŜej 45 lat. 
 

18. Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych franszyzy redukcyjnej w wysokości: 
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• dla szkód w tomografach komputerowych, jądrowych rezonansach 
magnetycznych, akceleratorach i aparatach do rozbijania kamieni 
nerkowych w wysokości 10.000,-zł; 
• dla szkód w pozostałym sprzęcie elektronicznym i medycznym w 
wysokości 2.500,00 zł,  
• dla pozostałych szkód w wysokości 1.000,00 zł,  

lub w innej wysokości akceptowalnej przez Zamawiającego, za wyjątkiem 
franszyz redukcyjnych w innej wysokości określonych w poszczególnych 
klauzulach. 

Odpowiedź: Brak zgody na powyŜsze, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w 
ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzy redukcyjnej w 
wysokości: 

• 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,  

 
W związku z tym zmianie ulega pkt. 3.3 SIWZ 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; 
 

19. W odniesieniu do klauzuli przepięć czy Zamawiający wyraŜa 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: Zgoda. 
 

20. Prosimy o określenie wartości i rodzaju sprzętu elektronicznego zgłoszonego 
do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych. 

Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia  jest 
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: wyposaŜenie, aparaty i sprzęt 
medyczny (przede wszystkim), wyposaŜenie techniczne dla prac biurowych oraz 
narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposaŜenie 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 31.12.2011 roku. 
 

21. W pkt 3.10.2 prosimy o wykreślenie frazy „rozszerzenie zakresu 
ubezpieczenia o szkody spowodowane w wyniku akcji (…) celów politycznych 
lub społecznych” i zastąpienia jej poniŜszymi zapisami: 
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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 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. 

Odpowiedź: Zgoda na przedmiotowy wniosek w całości; W związku z tym 
zmianie ulega pkt. 3.10.2. SIWZ 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 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; 

 
22. Czy Zamawiający w pkt. 3.10.6 dopuszcza wprowadzenie do klauzuli 

dodatkowego uregulowania dotyczącego nowych lokalizacji w poniŜszej treści: 
Nowe lokalizacje objęte zostają ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, Ŝe 
posiadają zabezpieczenia przeciwpoŜarowe i przeciwkradzieŜowe zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa i ogólnymi warunkami ubezpieczenia 
obowiązującymi u danego wykonawcy. Ochrona dla nowych lokalizacji udzielana 
będzie pod warunkiem, Ŝe: 

� miejsce ubezpieczenia nie zostało dotknięte powodzią i zalaniami w związku z 
powodzią od 1997r. włącznie do dnia przyjęcia danej lokalizacji do uŜytku. 

� 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: Brak zgody, w mocy pozostają zapisy SIWZ. 
 

23. Czy Zamawiający dopuszcza w  Klauzuli ochrony mienia nie przygotowanego 
do pracy – wyłączenie z treści szkód w sytuacji przenoszenia składnika 
majątku z jednego miejsca na inne w obrębie wskazanych miejsc 
ubezpieczenia”  lub wyraŜenia zgody na zastosowanie klauzuli w brzmieniu: 

KLAUZULA PRZENIESIENIA MIENIA  
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Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, Ŝe (…………..) ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu równieŜ w przypadku jego przeniesienia do innej 
ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych 
podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontaŜowych/ 
budowlano-montaŜowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, 
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt 
przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany 
miejsca ubezpieczenia.  

Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji 
wynosi 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zgoda na wyłączenie z treści szkód w sytuacji przenoszenia 
składnika majątku z jednego miejsca na inne w obrębie wskazanych miejsc 
ubezpieczenia; W związku z tym zmianie ulega pkt. 3.10.10. SIWZ poprzez 
zastąpienie dotychczasowej treści w całości poniŜszym: 
 

3.10.10  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); 

 
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iŜ w budynkach/budowlach,  w których 
konstrukcja nośna (w tym dachów, stropodachów i ich pokrycie) oraz ściany, stropy 
wykonane są z drewna, poniŜsze zabezpieczenie ppoŜ elementów drewnianych oraz 
zastosowanie dodatkowych poniŜszych zabezpieczeń jest wymogiem niezbędnym do 
udzielenia ochrony poŜarowej dla takich obiektów: 

• Wykonanie impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów konstrukcji w 
budynkach w których nie została wykonana lub powtórzenie tego procesu w 
przypadku przekroczenia okresu waŜności poprzedniej impregnacji; 
zaimpregnowanie elementów drewnianych ogniochronną powłoką pęczniejącą. 
Impregnacja musi być wykonana przez specjalizowane firmy posiadające 
odpowiednie certyfikaty producentów  – w terminie do 3 miesięcy od daty 
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej,  
• zastosowanie instalacji elektrycznej w wykonaniu z izolacją uniepalnioną 
i poprowadzenie jej w uniepalnionych peszlach. Odizolowanie wszelkich 
elementów elektrycznych, tj. rozdzielnice, przełączniki od konstrukcji palnej - w 
terminie do 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 

Z uwagi na powyŜsze, w przypadku braku takich zabezpieczeń, prosimy o 
informacje czy Zamawiający zgodzi się na ich wprowadzenie w określonych 
terminach z zastrzeŜeniem, Ŝe Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w 
sytuacji, kiedy brak zrealizowanej rekomendacji przyczynił się bezpośrednio 
do powstania bądź rozmiarów szkody. 
Odpowiedź: 
W odniesieniu do powyŜszych uwag informujemy, iŜ ewentualne dokonanie zmian 
wiąŜe się z długotrwałym procesem ich wdraŜania: konieczna jest zmiana planu 
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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 iŜ zamawiający z góry nie jest w stanie określić czasu realizacji 
ewentualnych zaleceń. 
Nadmieniamy, iŜ 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 zastrzeŜeń 
i zaleceń. 
Poza tym moŜliwości techniczne wprowadzenia ewentualnych zmian mogą okazać 
się skomplikowane, wyjątkowo kosztochłonne czy teŜ wręcz niemoŜliwe do realizacji. 
 
Ubezpieczenie od kradzieŜy z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu: 
 

1. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisów pkt. 4.7.1 i 4.7.2. przez 
dodanie zastrzeŜenia, Ŝe wysokość odszkodowania nie moŜe przekroczyć 
wskazanej sumy ubezpieczenia? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na modyfikację zapisów pkt. 4.7.1 i 
4.7.2. przez dodanie zastrzeŜenia, Ŝe wysokość odszkodowania nie moŜe 
przekroczyć wskazanej sumy i/lub ustalonego limitu ubezpieczenia. W 
związku z tym zmianie ulega pkt. 3.10.10. SIWZ 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; 

 
2.  Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na doprecyzowanie zapisów w zakresie ryzyka 

kradzieŜy zwykłej przez dodanie słów: 
„Ubezpieczyciel nie odpowiada za:  
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub 
niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub 
księgowymi;  
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b) 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,  
c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla kaŜdego 
indywidualnego zdarzenia,  
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami 
spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę 
zlecenia,  
e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji”. 

Odpowiedź: Zgoda na przedmiotowy wniosek w całości; W związku z tym 
zmianie ulega pkt. 3.5. pkt e) SIWZ w części dotyczącej kradzieŜy zwykłej 
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 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. 

 

3. Czy suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT. 
Odpowiedź: w pkt 4.5. SIWZ wskazano, Ŝe Suma ubezpieczenia zawiera podatek 
VAT. 
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III. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych.  
 
1. Prosimy o podanie wieku transformatorów, z zastrzeŜeniem, iŜ ochrona 

ubezpieczeniowa nie dotyczy transformatorów i urządzeń starszych niŜ 40 lat. 
Odpowiedź:   

1. Transformator = 34.581,30 PLN wg WKB, wiek 26 lat 
2. Transformator = 34.581,30 PLN wg WKB, wiek 26 lat 
3. Zespół prądotwórczy = 114.268,30 PLN wg WKB, wiek 26 lat. 

 
IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) od wszelkich 
ryzyk: 
 
1.   W związku z faktem, iŜ w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego ochroną 

ubezpieczeniową ma zostać objęty sprzęt wg wartości księgowej brutto prosimy o 
moŜliwość 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 zuŜycia), powiększona o koszty transportu, cła, montaŜu 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. 
 

2. Prosimy o potwierdzenie moŜliwości zastosowania zapisów ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz odpowiednich klauzul produktowych odnoszące 
się do specyfiki mienia oraz zakresu ubezpieczenia. Treść klauzul zostanie 
złoŜona w przetargu w postaci załącznika do oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, Ŝe uregulowania OWU Ubezpieczyciela (w tym 
m.in. wskazane w OWU Ubezpieczyciela definicje, wyłączenia, limity, klauzule) 
znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie zostało to uregulowane 
to uregulowane w SIWZ na podstawie wprowadzonych definicji i klauzul. 
 
3.  Czy Zamawiający akceptuje wykreślenie w pkt 6.2.8 zapisu o korozji? Charakter 

powstania zjawiska korozji wyklucza moŜliwość przyjęcia tezy, iŜ ma charakter 
zdarzenia nagłego i niespodziewanego. Jest rozłoŜona w czasie i nie spełnia 
warunki powstania szkody. 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia korozję; jednocześnie podkreślamy iŜ w SIWZ 
wyraźnie wskazano, iŜ 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 teŜ 
powodzią lub rozlewiskami), wodami gruntowymi, opadami bądź innymi czynnikami 
atmosferycznymi.  
 
4.   Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie pkt 6.11.3 poniŜszym zapisem w 
brzmieniu: 
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Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ 
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 
zuŜyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji oraz wszelkiego 
rodzaju wymienne narzędzia.  
Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, 
kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za 
szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w 
sprzęcie. 
Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego 
wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z 
obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile 
uwzględniono te koszty  podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia 
Odpowiedź: Brak zgody, w mocy pozostają zapisy SIWZ. 
 
 

V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 
 
1.   I. CZĘŚĆ OPISOWA, I.1. Opis przedmiotu zamówienia, 1. Dobrowolne 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej SPZOZ, 1.8.12.rozszerzenie zakresu 
odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z działalnością zakładu opieki 
zdrowotnej 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” 

Zgoda na przedmiotowy wniosek w całości; W związku z tym zmianie ulega pkt. 
1.8.12 SIWZ w części dotyczącej dobrowolnego ubezpieczenia 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:  
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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 
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.  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: Zgoda na przedmiotowy wniosek w całości, w związku  z tym 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 odpowiedzialności cywilnej oraz klauzuli automatycznego 
pokrycia); 

 
3. Czy w sytuacji nie wskazania przez Zamawiającego treści klauzul 
rozszerzających zakres ubezpieczenia dopuszcza stosowanie klauzul w treści z 
OWU Wykonawców?  
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, Ŝe uregulowania OWU Ubezpieczyciela (w tym 
m.in. wskazane w OWU Ubezpieczyciela definicje, wyłączenia, limity, klauzule) 
znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie zostało to uregulowane 
to uregulowane w SIWZ na podstawie wprowadzonych definicji i klauzul. 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia, 1. Dobrowolne ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej SPZOZ – w odniesieniu do pkt. 1.8.6 czy 
Zamawiający akceptuję poniŜszą 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: Zamawiający akceptuje powyŜszą treść klauzuli. W związku z tym 
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. 
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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. 

 
VI. Klauzule wspólne: 
1. klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia – 

prosimy o wykreślenie. 
Odpowiedź: Brak zgody, Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 
ograniczenia w treści przedmiotowej klauzuli w części dotyczącej klauzul w systemie  
pierwszego ryzyka i sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka; tym samym 
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 

 
2. klauzula rozliczenia składek – prosimy o moŜliwość doprecyzowania, iŜ 

przedmiotowa Klauzula nie dotyczy klauzuli automatycznego pokrycia nowo 
nabytego majątku oraz lokalizacji.  

Odpowiedź: Zgoda na przedmiotowy wniosek w całości, tym samym zmianie ulega 
zapis SIWZ pkt 8 ppkt) 6)  Klauzula rozliczenia składek poprzez zastąpienie 
dotychczasowej treści poniŜszą: 
 
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); 

3. klauzula zniesienia prawa do regresu, prosimy o dopuszczenie wprowadzenia 
klauzuli w brzmieniu: 
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KLAUZULA REZYGNACJI Z REGRESU WOBEC PRACOWNIKÓW 
 UBEZPIECZONEGO:   
Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, Ŝe 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 
Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula 
nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.  

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 

przeciwpoŜarowych i przeciwkradzieŜowych ubezpieczanych składników majątku 
(mienia) za wystarczające, niezaleŜnie od zapisów odnośnych OWU. 

Odpowiedź: Brak zgody, w mocy pozostają zapisy SIWZ. 
 
Ponadto, uprzejmie prosimy, jeŜeli w  którymkolwiek miejscu SIWZ znajduje się 
zdefiniowany okres ubezpieczenia prosimy o wprowadzenie zmiany w brzmieniu: „12 
miesięczny okres ubezpieczenia rozpoczynający się nie wcześniej niŜ od dnia 
zawarcia umowy”. 
Odpowiedź:  Zgoda na powyŜsze, w związku z tym zmianie ulegają zapisy SIWZ: 
 

1) Pkt 9 z części I.1. Opis przedmiotu zamówienia: Okres ubezpieczenia 
(okres obowiązywania umowy) poprzez wykreślenie go w całości z SIWZ 

 
2) I.2. SIWZ 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. 
 

1) §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). 

 
 
Prosimy równieŜ o wyraŜenie zgody na przesunięcie terminu złoŜenia oferty do dnia 
12.03.2012. 
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Odpowiedź: W związku z modyfikacją SIWZ jak wyŜej 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 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 
 


