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dot. przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności 
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Numer ogłoszenia: 45104 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011 

 

Zamawiający 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dra 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 wpłynęły następujące 
pytania o wyjaśnienie treści SIWZ: 
 

I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: 
 
1. Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej, określonej w załączniku nr 1, pozycji 

nr 11 „inwestycje w toku (konto 080), które włączone zostały do ochrony 
ubezpieczeniowej w ramach ryzyk budowy i montażu (część II SIWZ). 

Odpowiedź: Wyłącza się niniejszym pozycję: inwestycje w toku z ryzyka od ognia i innych 
zdarzeń losowych, ujęte są one w części II SIWZ. 
 
2. Pkt. 3.1.9) śniegu/lodu, w tym szkody spowodowane pod wpływem naporu śniegu i lodu, 

rozumiane jako niszczące oddziaływanie nagromadzonego  śniegu lub lodu, który 
przekraczał dopuszczalne normy obciążeń obiektu, w którym znajduje się ubezpieczone 
mienie: 
Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o poniższa treść: 
 „pod warunkiem, że Ubezpieczający z należytą starannością realizuje obowiązki 
usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych określone w obowiązujących przepisach 
prawa”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
3. Pkt. 3.2 czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do zapisów poniższych zastrzeżeń: 

a) pkt. 3.2 doprecyzowanie, że zdarzenie losowe musi być objęte ochroną 
ubezpieczeniową, 

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ wskazał, iż przedmiotowe koszty pozostają w związku ze 
zdarzeniem losowym, a więc (co do zasady) objętym ochroną ubezpieczeniową. 

 
b) pkt. 3.2.1 wyłączenie z ochrony kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń 

wody lub gleby i jej rekultywacją, 
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Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wyłączenia kosztów usunięcia 
zanieczyszczeń wody, nie wyraża zgody na wprowadzenie wyłączenia kosztów usunięcia 
zanieczyszczeń gleby i jej rekultywacji. 
 

c) pkt. 3.2.2, 3.2.3 i 3.2.4: 
               -  zastrzeżenie, że koszty muszą być uzasadnione i udokumentowane, 
Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ wskazał, iż przedmiotowe koszty pozostają w związku ze 
zdarzeniem losowym, a więc  tym samym ich poniesienie (co do zasady) jest uzasadnione. 
Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu, iż przedmiotowe koszty 
winny być udokumentowane: faktura, rachunek, nota, dokument wewnętrzny oraz 
jakikolwiek inny dokument pisemny potwierdzający poniesienie wydatku. 
 
 -  ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty transportu zwyczajowo stosowanego 

przy danym rodzaju przedmiotu ubezpieczenia, z wyłączeniem transportu 
lotniczego lub ekspresowego, 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 - ochroną objęte są koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, 

poniesione w wyniku zagrożenia ryzykami, objętymi umową ubezpieczenia mienia 
od pożaru i innych zdarzeń losowych,  pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to 
będzie wydawało się realne. Z ochrony wyłączone są koszty ponoszone zgodnie z 
treścią klauzuli wskazanej w pkt. 3.11.3. 
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z : 
1) transportem pacjentów,  
2) transportem sprzętu medycznego,  
3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie 

koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,  
4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,  
5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do 
jednej doby licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu 
jednego pacjenta nie mogą przekroczyć 100 zł za dobę.  

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja 
przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz 
odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb. Limit odpowiedzialności na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 30.000 zł. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę  na wprowadzenie jako dodatkowego zapisu klauzuli 
w zaproponowanej treści. Brak zgody na zaproponowany limit, Kwota 30.000,- PLN 
obowiązywać może dla pkt 5) - pobytu pacjentów, w pozostałych kwestiach obowiązuje 
limit/y z SIWZ. 
 
4. Pkt. 3.9.1 czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej 

szkód w lampach?  
Odpowiedź: Brak zgody, obowiązują zapisy SIWZ. 
 
5. Pkt. 3.9.6 czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do klauzuli dodatkowego 

uregulowania dotyczącego nowych lokalizacji w poniższej treści: 
Nowe lokalizacje objęte zostają ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że 
posiadają zabezpieczenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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prawa i przeciwkradzieżowe zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia 
obowiązującymi u danego wykonawcy 

Adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną 
przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do 
użytku. 

Odpowiedź: Brak zgody, w mocy pozostają zapisy SIWZ; przedmiotowa klauzula odnosi się 
do ryzyka ogniowego, więc pozostaje bez związku z zaproponowanymi obostrzeniami 
dotyczącymi zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 
 
6. pkt.3.9.8 – czy zamawiający dopuszcza doprecyzowanie tresci klauzuli poprzez 

wprowadzenie zapisu….”48 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego 
pojedynczego zdarzenia losowego”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
7. Czy zamawiający dopuszcza doprecyzowanie definicji kradzieży zwykłej o poniższą treść: 

• rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej„ 
ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. 

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

• wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej braków, strat lub szkód stwierdzonych 
dopiero w toku inwentaryzacji. 

• wprowadzenie do ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,-zł 
Odpowiedź: Brak zgody na wszystkie powyżej wymienione zapisy, w mocy pozostają zapisy 
SIWZ. Ponadto kradzież zwykła w SIWZ nie ma zastosowania do ryzyka od ognia i innych 
zdarzeń losowych. 
 
8.  Pkt. 8 – klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia: 

Czy zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie klauzuli o zapis: „Sumy ubezpieczenia 
po wypłacie zostaną odnowione na pisemny wniosek Ubezpieczającego po 
wcześniejszym uzyskaniu zgody Ubezpieczyciela i zapłacie stosownej składki”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie może odpowiedzieć na zadane pytanie, w ryzyku od ognia i 
innych zdarzeń losowych brak jest pkt 8, treść sugeruje klauzule/zapisy wspólne, ale pod tym 
nr jest inny zapis.  
 
II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) od wszelkich ryzyk: 
 
1. Proszę wskazać miejsce ubezpieczenie sprzętu stacjonarnego? 
Odpowiedź: Miejsca ubezpieczenia sprzętu stacjonarnego zgodne z miejscami ubezpieczenia 
zawartymi w SIWZ, tj. konkretnie: 

1. 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62; 
2. 42-713 Kochanowice ul. Zamkowa 1, Kochcice - Zamiejscowe Oddziały Rehabilitacji, 

Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach; 
 
2. Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie pkt 6.11.3 poniższą klauzulą 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 
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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 i mają zastosowanie do nich zapisy o.w.u. sprzętu 
elektronicznego Ubezpieczyciela.  

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: Zamawiający wyraża zgodę 
 
3. Czy Zamawiający w pkt 6.11.4.1 akceptuje dopisanie na końcu klauzuli „… po uzyskaniu 

akceptacji Ubezpieczyciela.”. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
4. Czy Zamawiający w pkt 6.11.4.2 akceptuje dopisanie na końcu klauzuli „… po uzyskaniu 

akceptacji Ubezpieczyciela.” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
5. Czy Zamawiający akceptuje zastąpienie klauzuli wskazanej w pkt 6.11.5 poniższą.: 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza 
zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w 
elektronicznym sprzęcie przenośnym  użytkowanym do celów służbowych poza miejscem 
ubezpieczenia określonym w polisie. 
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu (….) 
odpowiada tylko wtedy gdy: 
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie 

istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, 
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń 

czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony 
na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), 

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 
- 6.11.5.1 bez zmian 
- 6.11.5.2 bez zmian 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe 
wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego 
braku. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 
 
6. Pkt 8.5. Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia – prosimy o 

wykreślenie przedmiotowej klauzuli dla niniejszego ryzyka. 
Odpowiedź: Brak zgody na wykreślenie przedmiotowej klauzuli dla niniejszego ryzyka. 
 
7. Pkt 8.6. Klauzula rozliczenia składek – prosimy o wykreślenie przedmiotowej klauzuli dla 

niniejszego ryzyka. 
Odpowiedź: Brak zgody na wykreślenie przedmiotowej klauzuli dla niniejszego ryzyka. 
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8. Pkt 8.7. Klauzula zniesienia praw do regresu, prosimy o możliwość zastąpienia 

przedmiotowej klauzuli klauzulą w brzmieniu: 

Klauzula zrzeczenia się prawa do regresu 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż (….) zrzeka się swoich 
praw do regresu z tytułu szkody w sprzęcie elektronicznym wobec osób trzecich lub ich 
pracowników, użytkujących ubezpieczony sprzęt za zgodą Ubezpieczającego. 
Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę 
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.  

Odpowiedź: Brak zgody na zastąpienie przedmiotowej klauzuli w zaproponowanej treści. 
Jednocześnie zamawiający modyfikuje treść przedmiotowej klauzuli. W miejsce 
dotychczasowej wchodzi nowa treść zgodnie z poniższym: 
Klauzula zniesienia prawa do regresu za szkody wyrządzone przez osoby, za które 
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność oraz będące reprezentantami Ubezpieczającego; 
nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych, dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej SPZOZ, szkód wyrządzonych umyślnie oraz firm serwisowych i konserwacyjnych.  

 
III. Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych: 
 
1. Prosimy podać wartość i rok produkcji poszczególnych urządzeń. 
Odpowiedź: Data zaewidencjonowania urządzeń na grupie III-ciej EST to: 30.09.1986; Daty 
produkcji urządzeń to ok. 1975 rok; Wartości poszczególnych urządzeń: 

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

 
2. Pkt 8.5. Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia – prosimy o 

wykreślenie przedmiotowej klauzuli dla niniejszego ryzyka. 
Odpowiedź: Brak zgody na wykreślenie przedmiotowej klauzuli dla niniejszego ryzyka. 
 
3. Pkt 8.7. Klauzula zniesienia praw do regresu, prosimy o możliwość zastąpienia 

przedmiotowej klauzuli klauzulą w brzmieniu: 

Klauzula zrzeczenia się prawa do regresu 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż (…) zrzeka się swoich praw 
do regresu z tytułu szkody w sprzęcie elektronicznym wobec osób trzecich lub ich 
pracowników, użytkujących ubezpieczony sprzęt za zgodą Ubezpieczającego. 
Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te wyrządziły szkodę 
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.  

Klauzula ta nie dotyczy firm serwisowych i konserwacyjnych.  

Odpowiedź: Analogicznie jak dla pytania z pkt 8 części II ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego (w tym medycznego) od wszelkich ryzyk. 

 

III. Część II – Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu:  
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• Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia: klauzuli reprezentantów ( nr 3 ) oraz 
klauzuli zniesienia prawa do regresu (nr 5). Zwracamy uwagę , że w zakresie ryzyk 
budowlano-montażowych jak i zasady ogólne zasadniczo nie umożliwiają występowanie z 
regresem do ubezpieczonego ( więc inwestora i wykonawcy ) .   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

W zakresie wzoru umowy generalnej prosimy o: 
• Prosimy o wykreślenie zapisu §6  w brzmieniu: „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, obowiązują zapisy SIWZ 

 

• Prosimy o wyłączenia z obszaru działania § 6 - części II zamówienia,  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

• Prosimy o uzupełnienia § 8 o frazę np. „ oraz  inne stosowne przepisy prawa polskiego”.  
Odpowiedź: Brak zgody, obowiązują zapisy SIWZ 

MODYFIKACJE 

Zamawiający wprowadza także następujące modyfikacje SIWZ: 

 
1. I.10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
Zapisy I.10.1. zastępuje się zapisami : „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 24.03.2011 roku do godz. 1400  

do sekretariatu Szpitala w Budynku Administracji.” 
Zapisy I.10.3. zastępuje się zapisami „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2011 roku w 
siedzibie Zamawiającego, ul Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie w sali konferencyjnej 
Biblioteki Szpitalnej, o godz. 14:15.” 
 
W związku z tym, iż wprowadzone modyfikacje wymagają wprowadzenia zmian w ofertach 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień 24.03.2011 na godz 14.00 a termin 
otwarcia ofert na dzień 24.03.2011 na godz. 14.15. 
 
 
 Z poważaniem 
 
 


