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Wrocław, 01.10.2010 r.

Do uczestników  przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala 
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 35/03052010/UN/Kraków

Działając  w  imieniu  i  na  rzecz  Szpitala  Specjalistycznego  im.  S.  Żeromskiego 
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie,  na  podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska SUPRA BROKERS Sp. z o.o. podaje 
odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej:

1. W  odniesieniu  OC  nadwyżkowego  w  dobrowolnym  ubezpieczeniu  odpowiedzialności 
cywilnej zakładu opieki zdrowotnej uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, że zapis „ Nie 
ma  zastosowania  wyłączenie  odpowiedzialności  wynikające  z  zapisów  ogólnych 
warunków  ubezpieczenia,  stanowiące,  iż  Zakład  Ubezpieczeń  nie  ponosi 
odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych”  - dotyczy 
obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  świadczeniodawcy 
udzielającego  świadczeń  opieki  zdrowotnej,  lub  o  potwierdzenie  że  taka  jest  intencja 
zamawiającego.
Odpowiedź:  zapis  odnosi  się  do  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności 
cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej

2. W przypadku zastosowania w dobrowolnym ubezpieczeniu  odpowiedzialności  cywilnej 
zakładu opieki zdrowotnej rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną 
stanowiącą  nadwyżkę  ponad  sumę  gwarancyjną  wynikającą  z  zawartej  z 
Ubezpieczycielem  umowy  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej 
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy 
udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie 
tych świadczeń zastosowanie będzie miała klauzula nr 9 w określonej poniżej treści (brak 
treści  w owu).  Prosimy o potwierdzenie,  że  nie  stoi  ona w sprzeczności  z  warunkami 
zamówienia określonymi w SIWZ:
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Klauzula Nr 9 - rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą 

nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej z Ubezpieczycielem umowy 
obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  świadczeniodawcy 
udzielającego  świadczeń  opieki  zdrowotnej  za  szkody  wyrządzone  przy  udzielaniu 
świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych 
świadczeń  lub  umowy  obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej 
podmiotu  przyjmującego  zamówienie  na  świadczenia  zdrowotne  (ubezpieczenie 
nadwyżkowe).

a) Z  zachowaniem  pozostałych,  niezmienionych  niniejszą  klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych w OWU, strony postanowiły rozszerzyć 
zakres  ubezpieczenia  o  szkody  -  powstałe  ze  zdarzeń  ubezpieczeniowych  objętych 
ochroną  ubezpieczeniową  w  ramach  umowy  obowiązkowego  ubezpieczenia 
odpowiedzialności  cywilnej  świadczeniodawcy  udzielającego  świadczeń  opieki 
zdrowotnej  za  szkody  wyrządzone  przy  udzielaniu  świadczeń  opieki  zdrowotnej 
wykonywanych  na  podstawie  umowy  o  udzielanie  tych  świadczeń  lub  umowy 
obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  podmiotu  przyjmującego 
zamówienie na świadczenia zdrowotne - które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu 
sumy  gwarancyjnej  z  jednej  lub  drugiej  umowy  ubezpieczenia  obowiązkowego 
(ubezpieczenie nadwyżkowe).
b) Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem 
niniejszej klauzuli jest uprzednie zawarcie z Ubezpieczycielem umów obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w ust. a

Przy objęciu ochroną ubezpieczeniową z zastosowaniem niniejszej klauzuli nie stosuje 
się postanowień § 6 ust. 2 pkt 7 OWU.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w 
powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika z jej 
treścią jeśli takiej zmiany dokonał. 

3. Szkody powstałe  w pojazdach pracowników – prosimy o informację,  gdzie  i  w jaki 
sposób pojazdy są przechowywane.
Odpowiedź: Pojazdy pracowników znajdują  się na terenie Szpitala na wyznaczonych 
miejscach parkingowych.

4. szkody  powstałe  przy  wykonywaniu  przez  Ubezpieczonego  funkcji  o  charakterze 
administracyjnym,  organizacyjnym w tym w szczególności  związanych z zarządzaniem 
jednostką służby zdrowia – prosimy o potwierdzenie, że intencją nie jest objecie ochrona 
ubezpieczeniową  OC  członków  Zarządu  lub  Dyrekcji  Szpitala  (OC  Zarządzającego 
Szpitalem) a uzyskanie pokrycia ubezpieczeniowego w sytuacji gdy odpowiedzialność za 
szkodę  można  przypisać  Szpitalowi  i  roszczenie  jest  kierowane  w  tym  zakresie  do 
Szpitala.
Odpowiedź: potwierdzamy.

5. szkody  wyrządzone  przez  pojazdy  nie  podlegające  obowiązkowemu  ubezpieczeniu 
odpowiedzialności  cywilnej  posiadacza  pojazdów  mechanicznych  -  prosimy  o 
doprecyzowanie, jakie pojazdy mają być objęte ochroną ubezpieczeniową. 
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Odpowiedź: ubezpieczeniem ma być objęta koparko-ładowarka typ KT 0162 - 
wykorzystywana tylko na terenie Szpitala.

6. Rozszerzenie  ochrony  ubezpieczeniowej  o  szkody  powstałe  w  następstwie  awarii 
urządzeń i  instalacji  wodnych,  kanalizacyjnych,  centralnego  ogrzewania,  gazowych  lub 
urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej – prosimy 
o zmianę SIWZ w następującym zakresie: 
Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe w następstwie działania urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z 
dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej     
 1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej 
za szkody rzeczowe powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych 
z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej. 
2. Pod rygorem odmowy wypłaty odszkodowania ubezpieczający/ubezpieczony 
obowiązany jest dbać o konserwację urządzeń i przewodów wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz urządzeń i instalacji związanych z 
dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii elektrycznej, w szczególności: 

a) dokonywać wszelkich inwestycji i przeróbek niezbędnych dla prawidłowego ich 
działania,

b) terminowo  zabezpieczać  urządzenia  i  przewody  przed  wpływami 
atmosferycznymi, w szczególności mrozem, 

c) zamknąć i opróżnić instalacje i urządzenia czasowo nieużywane.
Odpowiedź: nie wyrażamy zgody

7. Prosimy o  informację  jakie  rzeczy są  przedmiotem najmu,  dzierżawy,  użyczenia  (..) 
prosimy o wskazanie wartości tych przedmiotów,
Odpowiedź:  Zamawiający  nie  posiada  przedmiotów  najmowanych,  dzierżawionych, 
użyczonych,  w  związku  z  tym  wykreśleniu  ulega  rozszerzenie  w  dobrowolnym 
ubezpieczeniu  OC  ZOZ  punkt  nr  8:   w  mieniu  ruchomym,  z  którego  Ubezpieczony 
korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu lub dzierżawy.

8. Rozszerzenie  ochrony  ubezpieczeniowej  o  szkody  w  rzeczach  oddanych  przez 
pacjentów na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – prosimy o 
modyfikację SIWZ poprzez wprowadzenie limitu na jednego pacjenta w wysokości 500 zł.
Odpowiedź: w rozszerzeniu o szkody w rzeczach oddanych przez pacjentów na 
przechowanie wprowadza się limit na jednego pacjenta w wysokości 500 zł.

9. Prosimy o  informację  jakie  rzeczy są  przedmiotem najmu,  dzierżawy,  użyczenia  (..) 
prosimy o wskazanie wartości tych przedmiotów,
Odpowiedź: odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7
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10. Prosimy o informacje czy lekarze i pielęgniarki świadczący pracę na podstawie umów 

innych niż umowa o pracę posiadają własne ubezpieczenie OC? Czy Zamawiający stawia 
taki wymóg przed podpisaniem umowy z takim lekarzem lub pielęgniarką?

Odpowiedź: Lekarze  i  pielęgniarki  zatrudnieni  na  indywidualnych  umowach 
cywilnoprawnych są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia OC zgodnie z zapisem 
w  umowie  w  brzmieniu:  "Lekarz  zobowiązuje  się  ubezpieczyć  od  odpowiedzialności 
cywilnej, przy czym strony ustalają, że minimalna kwota ubezpieczenia wynosić będzie 400 
tys. zł w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia. 
Lekarz zobowiązuje się do posiadania ważnego ubezpieczenia na niezmiennym poziomie 
przez cały okres umowy".

11. Jak odbywa się weryfikacja personelu medycznego?
Odpowiedź: Personel zatrudniony w ramach umów indywidualnych dostarcza nowe ksera 
ubezpieczeń  do  Działu  Kadr  z  chwilą  utraty  ważności  poprzedniego.
Nadmieniamy,  że  Szpital  zastrzegł  w  umowach  na  świadczenie  usług  medycznych 
możliwość  ich  rozwiązania  ze  skutkiem  natychmiastowym  w  przypadku  braku 
ubezpieczenia OC.

12. Czy  Szpital  prowadzi  szkolenia  dla  personelu,  na  których  byłaby  poruszana  tematyka 
związana z OC medyczną ? 

Odpowiedź: Radcy prawni szpitala  przy przygotowywaniu  umów udzielają  stronom na 
bieżąco informacji w zakresie ubezpieczeń OC. W związku z Rozporządzeniem MF z dnia 
26.04.2010r  w  sprawie  obowiązkowego  ubezpieczenia  OC  zostało  w  czerwcu  br. 
przesłane do lekarzy kierujących oddziałami pismo z Supra Brokers z dnia 21.06.2010r.
Szpital nie prowadzi zbiorowych szkoleń w tym zakresie.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów:

1. Prosimy o przedstawienie szczegółowego  wykazu mienia, które ma być przedmiotem 
ubezpieczenia.  W  przypadku,  gdy  przedmiotem  ubezpieczenia  jest  cały  majątek 
wykazany w ewidencji środków trwałych prosimy tylko o oświadczenie w tym zakresie, 

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia jest cały majątek wykazany w ewidencji środków 
trwałych

2. Prosimy  o  przedstawienie  szczegółowego  wykazu  sprzętu  medycznego  i 
elektronicznego, które ma być przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź: wykaz sprzętu elektronicznego ubezpieczonego od ognia i innych żywiołów 
zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi na pytania do SIWZ

3. Prosimy  o  wskazanie   rodzaju  i  wartości  ubezpieczonego  mienia  w  lokalizacji  os. 
Młodości 10 

Odpowiedź: Lokalizacja na os. Młodości 10 to: dwa budynki:  
1. budynek o wartości księgowej (w. początkowej) 518 617,55 zł - wydzierżawiony 
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 2.budynek o wartości księgowej (w. początkowej) 472 068,85 zł - w chwili obecnej mieści 
się tam oddział okulistyki. (Wnętrze tego  budynku jest obecnie remontowane, w przyszłym 
roku przeniesiona zostanie tam administracja szpitala,   a oddział  okulistyki  przeniesiony 
zostanie na os. Na Skarpie 66), oraz ruchomości na kwotę 651 390,21 zł

4. Mienie pracownicze – prosimy o modyfikację SIWZ – wprowadzenie limitu na 1 osobę 
w wysokości 1 000 zł 

Odpowiedź: w ubezpieczeniu mienia pracowników zostaje wprowadzony limit na jednego 
pracownika w wysokości 1 000 zł 

5. Prosimy o informacje na temat:  rodzaju i ilości gaśnic, ilości i lokalizacji  hydrantów 
oraz liczbie i pojemności zbiorników z wodą.  

Odpowiedź: Ilość gaśnic  : GS5X - 26 szt. + GP6Z  -34 szt. +GP 4X - 61 szt., Razem:  121 
szt. Szpital posiada 45 szt. hydrantów wewnętrznych, 19 szt. hydrantów zewnętrznych.
Posiada zbiornik główny o pojemności 300 metrów sześć. oraz zbiornik o pojemności 54 
metrów sześć.

6. Prosimy o modyfikację  SIWZ - wykreślenie   zapisu  cyt.  „ Dodatkowe rozszerzenie 
zakresu  (  dotyczy  sprzętu  medycznego  ):  działanie  człowieka,  tj.  niewłaściwe 
użytkowanie,  nieostrożność,  zaniedbanie,  błędna  obsługa,  świadome  i  celowe 
zniszczenie przez osoby trzecie – limit 1 000 000 zł ( system: na pierwsze ryzyko) „  - 
aby objąć zgłaszany do ubezpieczenia sprzęt w przedmiotowym zakresie proponujemy 
ubezpieczenie na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego  

Odpowiedź: nie wyrażamy zgody na wykreślenie powyższego zapisu

7. Klauzula  prac  budowlanych -  prosimy  o  modyfikację  SIWZ  -  wprowadzenie 
kwotowego  limitu  odpowiedzialności  dla  mienia  będącego  przedmiotem  robót 
budowlanych  w wysokości 1 000.000,00 zł  

Odpowiedź: wprowadzamy limit do klauzuli prac budowlanych w wysokości 1 000 000 zł

8. Klauzula przekształeceniowa - prosimy o modyfikację SIWZ – doprecyzowanie zapisu 
klauzuli o zapis, że profil i skala działalności nie ulegnie zmianie 

Odpowiedź: Klauzula przekształceniowa ulega zmianie według zapisu poniżej:

W związku z możliwymi przekształceniami prawnymi SPZOZ-ów (w tym przekształcenia w 
spółkę  prawa  handlowego)  za  zgodną  wolą  Stron  na  wniosek  Zamawiającego 
Ubezpieczyciel  dokona  cesji  wszelkich  praw  wynikających  z  zawartych  umów 
ubezpieczenia  na  nowy  podmiot,  z  zachowaniem  wszystkich  warunków  określonych  w 
umowie ubezpieczenia przy zachowaniu tym samym profilu działalności szpitala. 

9. Klauzula  miejsca  ubezpieczenia  -  prosimy  o  modyfikację  SIWZ  –  wprowadzenie 
limitu kwotowego w wysokości 1 000 000 PLN
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Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli miejsca 
ubezpieczenia z powyższym limitem. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty 
załącznika z treścią klauzuli i wprowadzonym limitem jeśli takiej zmiany dokonał.

10. Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację SIWZ – wprowadzenie limitu 
kwotowego w wysokości 250 000 PLN 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli szkód 
elektrycznych z powyższym limitem. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty 
załącznika z treścią klauzuli i wprowadzonym limitem jeśli takiej zmiany dokonał.

11. Klauzula  terroryzmu  -  prosimy  o  modyfikację  SIWZ  –  wprowadzenie  limitu 
kwotowego w wysokości 1 000 000 PLN oraz definicji aktu terroryzmu w treści: „Przez 
akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie 
chaosu,  zastraszenie  ludności  lub  dezorganizację  życia  publicznego  dla  osiągnięcia 
określonych  skutków  ekonomicznych,  politycznych,  religijnych,  ideologicznych, 
socjalnych lub społecznych”

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli miejsca w 
powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze 
zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

12. Klauzula  ewakuacji  -  prosimy  o  modyfikację  SIWZ  –  wprowadzenie  klauzuli 
kosztów ewakuacji w treści:
 Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
pod warunkiem rozszerzenia zakresu ochrony o ryzyko aktów terroryzmu na podstawie 
„Klauzuli  ubezpieczenia  aktów  terroryzmu”,  Ubezpieczyciel  obejmuje  ochroną 
ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w 
wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. Klauzuli, pod warunkiem, iż 
niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.
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
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Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w 
powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze 
zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

13. Klauzula  nowych  miejsc  ubezpieczenia  -  prosimy  o  modyfikację  SIWZ  – 
doprecyzowanie  zapisu  o  informacje  dotyczącą  poziomu  zabezpieczeń:  „Poziom 
posiadanych  zabezpieczeń  ppoż  i  pkradz.  nie  może  być  gorszy  niż  w  lokalizacjach 
objętych już ochroną ubezpieczeniową”. 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w 
powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze 
zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

14. Klauzula  przewłaszczenia  mienia  prosimy o  modyfikację  SIWZ – doprecyzowanie 
zapisu klauzuli poprzez wprowadzenie zapisu: „z zastrzeżeniem, że profil działalności 
nowej jednostki jest analogiczny do dotychczasowej „

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w 
powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze 
zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

15. Klauzula przeniesienia mienia - prosimy o modyfikację SIWZ – wprowadzenie limitu 
kwotowego w wysokości 1 000 000 PLN

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli 
przeniesienie mienia z powyższym limitem. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do 
oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

16. Klauzula  składowania  -  prosimy  o  modyfikację  SIWZ  –  wprowadzenie  limitu 
kwotowego w wysokości 200 000 PLN 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli 
składowania z powyższym limitem. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty 
załącznika z treścią klauzuli i wprowadzonym limitem eśli takiej zmiany dokonał.

17. Klauzula  katastrofy  budowlanej  - prosimy  o  modyfikację  SIWZ  –  wprowadzenie 
klauzuli w treści  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia  i  innych  postanowień  umowy ubezpieczenia,  ustala  się,  że 
ochroną  ubezpieczeniową  objęte  zostają  szkody  powstałe  w  wyniku  katastrofy 
budowlanej  rozumianej  jako  samoistne,  niezamierzone  i  gwałtowne  zawalenie  się 
całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej. 
Poza  pozostałymi  nie  zmienionymi  niniejszą  klauzulą  wyłączeniami  określonymi  w 
ogólnych  warunkach  ubezpieczenia  i  umowie  ubezpieczenia,  niniejsza  klauzula  nie 
obejmuje szkód w obiektach:
-   których wiek przekracza 50 lat 
-    nie  posiadających  odbioru  końcowego  robót  dokonanego  przez  organ  nadzoru 
budowlanego
-   tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
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-   użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
Limit  odpowiedzialności:  1 000 000  zł  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie 
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna :  10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł  

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w 
powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze 
zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

18. Prosimy  o  modyfikację  SIWZ  –  wykreślenie  zapisu  „  maszyn  elektrycznych  „   w 
odniesieniu do klauzul dodatkowych, które mają mieć zastosowanie w poszczególnych 
ubezpieczeniach.  Zapisy SIWZ w pkt I Opis przedmiotu zamówienia  nie przewidują 
tego ubezpieczenia. 

Odpowiedź: wykreślamy z odpowiednich klauzul zapis iż dotyczą one ubezpieczenia 
maszyn elektrycznych

19. Prosimy o dodatkowe  informacje dotyczące ryzyka powodzi: 
- Czy  w 2010 roku lokalizacja była objęta powodzią ? 
- Czy podczas powodzi w 2010 roku w najbliższym otoczeniu lokalizacji – do 2 km - 

nastąpiło, przerwanie wałów, przelanie wałów, rozszczelnienie wałów,  podtopienia ?
- Czy na terenie lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia w 2010 r nastąpiło cofnięcie 
wód ze studzienek wod kan. ?

Odpowiedź: Lokalizacja Szpitala nie była objęta powodzią w 2010 r. W najbliższym 
otoczeniu lokalizacji podczas powodzi w 2010 r. nie nastąpiło przerwanie wałów itp. W 
lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia w 2010 r. wystąpiło cofnięcie wód ze studzienek 
wod.kan. w okresie katastrofalnych opadów w 2010 r.(powiadomiono o tym MPW-K w 
Krakowie)
    
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:

1. Prosimy  o  modyfikacje  SIWZ  przez  wprowadzenie 
franszyzy integralnej w wysokości 100,00 USD.

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że we wszystkich rodzajach ubezpieczeń mogą być 
zastosowane  franszyzy  i  udziały  własne  nie  wyższe  niż  przewidują  Ogólne  Warunki 
Ubezpieczenia. Zastosowanie wyższych spowoduje odrzucenie oferty. 

2. Prosimy o modyfikację SIWZ - wprowadzenie klauzuli 
kradzieży zwykłej w treści:  Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży 
bez  włamania: „  Z  zachowaniem  postanowień  ogólnych  warunków 
ubezpieczenia/warunków  umowy  ubezpieczenia  dotyczących  odpowiedzialności  za 
szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: 
w ramach  niniejszej  polisy  rozszerza  się  zakres  ochrony ubezpieczeniowej  o  ryzyko 
„kradzieży  zwykłej„  ubezpieczonych  przedmiotów  w  czasie,  kiedy  znajdują  się  w 
miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest 
jako  nie  pozostawiający  widocznych  śladów  włamania  zabór  mienia  w  celu  jego 
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przywłaszczenia.  W ramach niniejszej  Klauzuli  ubezpieczyciel  odpowiada za  szkody 
majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, 
z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o 
tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej 
kradzieżą. Ubezpieczyciel nie odpowiada za :  
-  niewyjaśnione  zniknięcie,  zaginięcie,  niewytłumaczalne  niedobory  lub  niedobory 
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego 
działania  lub  rażącego  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 każdego 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.  Limit 
odpowiedzialności:  najwyższy  50.000  zł  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie 
ubezpieczenia. Udział własny:  10% w każdej szkodzie

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w 
powyższej treści z limitem odpowiedzialności 10 000 zł i zastosowaniem udziału 
własnego w wysokości 5 %.  Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty 
załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

1. Prosimy  o  modyfikację  SIWZ  -  wprowadzenie  w 
przedmiocie  Zamówienia  franszyzy  redukcyjnej  kwotowo-procentowej,  tzn.  10% 
wartości szkody nie mniej niż 300,00 zł,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że we wszystkich rodzajach ubezpieczeń mogą być 
zastosowane franszyzy i udziały własne nie wyższe niż przewidują Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia. Zastosowanie wyższych spowoduje odrzucenie oferty.

2. Prosimy  o  przedstawienie  szczegółowego  wykazu 
sprzętu zgłoszonego do ubezpieczenia 

Odpowiedź: szczegółowy wykaz sprzętu jest uwzględniony w SIWZ innych danych klient 
nie posiada.

3. Prosimy o dodatkowe informacje:   
Czy jakiś sprzęt jest przechowywany poniżej poziomu gruntu? 
Czy sprzęt wyposażony jest w zasilanie awaryjne UPS ? 
Czy mają Państwo podpisaną umowę konserwacyjną/ serwis ?  

Odpowiedź: W szpitalu przechowywany jest sprzęt elektroniczny poniżej gruntu:
   a. Centralna Sterylizatornia - sterylizatory, myjnie, instalacja alarmowa, sprzęt 
komputerowy
   b. Rozdzielnia Główna - automatyka agregatów, falowników - UPS, automatyka 
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pomiarowa, zabezpieczenia, sprzęt komputerowy
   c. Windy- bloku op., noworodków, ginekologii  i automatyka wind
   d. Centrala klimatyzacji SOR -Tomograf - automatyka
   e. Rozdzielnie pawilonowe
   f. Centrale klimatyzacyjne: noworodki ,otolaryngologia
   g. Zasilanie awaryjne UPS poniżej poziomu gruntu: na 1.ginekologii, 2.otolaryngologii,I i 
II Oddziale wew. , urologii,3.rozdzielni gł.
Sprzęt jest wyposażony w zasilanie awaryjne UPS.
Zamawiający ma podpisane umowy konserwacyjne na serwis. -OTIS windy, Prowinex - 
instalacja klimatyzacyjna

Prosimy o informacje w jaki sposób jest zabezpieczona serwerownia ?   
Odpowiedź: Serwerownia posiada drzwi  i okna antywłamaniowe oraz zainstalowany jest 
system alarmowy.

ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ 

1. Prosimy o modyfikacje SIWZ – wykreślenie zapisu o 24 miesięcznym okresie 
odpowiedzialności i zastąpienie go zapisem 12 miesięczny okres odpowiedzialności .  
Odpowiedź: nie wyrażamy zgody na zmianę okresu odpowiedzialności 

2. W odniesieniu do zapisu SIWZ cyt. „ Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, 
z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie 
maja zastosowania”  prosimy o potwierdzenie, że w sprawach do których SIWZ nie odnosi 
się bezpośrednio mają zastosowanie zapisy OWU  ubezpieczyciela. 
Odpowiedź: w sprawach do których SIWZ nie odnosi się bezpośrednio mają zastosowanie 
zapisy OWU  ubezpieczyciela

3. Prosimy o dodatkowe informacje na temat  przyczyn szkód /rezerw które miały miejsce w 
okresie 2009/2010 

- Co było przyczyną szkody ?  prosimy o w miarę szczegółowy opis 
- Jakie były okoliczności powstania szkody ?   
Odpowiedź: Szczegółowe dane dot. szkodowości 

1. Ubezpieczenie  OC obowiązkowe: 2010 r. ustalona rezerwa w wysokości  50 000 zł 
Data szkody: 11.12.209 r.
Data zgłoszenia roszczenia: 06.05.2010 r.
Poszkodowana przyjęta do Szpitala w dniu 22-12-2009r. z samoistną odmą 
opłucnową z całkowitym przywnękowym zapadnięciem płuca po stronie prawej . Po 
wykonaniu zdjęcia rtg klatki piersiowej i założono dren, pacjentka poczuła się źle i 
podano jej kroplówkę, wykonano kolejne zdjęcie które wykazało nieprawidłowe 
umiejscowienie drenu - podłączony powinien być do prawego płuca. Po ponownym 
założeniu drenu poszkodowana poczuła się źle, podano jej kroplówkę i tlen. 
Roszczenie z tytułu omyłkowego umieszenia drenu oraz zaniedbanie w opiece nad 
pacjentką. Wysokość roszczenia 100 000 zł. 

2. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów
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Wypłacono: 
uszkodzenie mechaniczne optyki endoskopu - 15279.28 zł
uszkodzenie inkubatora (błąd obsługi)- 3553.71 zł
zalanie w wyniku awarii CO Magazynu medycznego- 2847.42 zł
uszkodzenie mechaniczne artroskopu (błąd operatora)- 3816.85 zł
uszkodzenie mechaniczne atroskopu – 488 zł
uszkodzenie aparatu RTG- 1694.58
uszkodzenie optyki artroskopu- 488 zł
uszkodzenie pilota stołu operacyjnego- 3103.45
Szkody w toku: 2 szkody na kwotę 82.000,- zł (w wyniku awarii zasilania - 
przepięcia uszkodzeniu uległ zasilacz UPS - a , Klimatyzatory typu M5LC061C-
FCCOBR na kwotę 75 75975.95 zł, zalanie bloku operacyjnego w wyniku ulewnych 
deszczy na kwotę 6500 zł. )

Dodatkowe pytania:
1. Czy  zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  w  odniesieniu  do  ubezpieczenia 

dobrowolnego  OC  na  bazie  triggera-  claims  made,  z  dodatkowym  3  –  letnim 
okresem zgłaszania roszczeń?
Odpowiedź: nie wyrażamy zgody na powyższy trigger. 

2. Czy  zamawiający  dopuszcza  możliwość  wprowadzenia  sumy  gwarancyjnej  w 
ubezpieczeniu dobrowolnym odpowiedzialności cywilnej w wysokości 200 000 zł na 
jeden i nie więcej niż 750 000 zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia?
Odpowiedź: nie wyrażamy zgody na zmianę sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu 
OC.

3. Czy  zamawiający  dopuszcza  możliwość  wprowadzenia  rozłączności  zadań: 
obowiązkowe oraz dobrowolne? 
Odpowiedź: nie dopuszczamy 

4. Czy zamawiający w ubezpieczeniu  mienia  od ognia w dodatkowym rozszerzeniu 
(dotyczy sprzętu medycznego): „celowe działanie człowieka” dopuszcza możliwość 
obniżenia tego limitu do 100 000 zł z franszyzą redukcyjną 10% wartości szkody 
min. 5 000 zł ?
Odpowiedź:  wprowadzamy limit w wysokości 500 000 zł z franszyzą redukcyjną 
5% nie mniej niż 2 000 zł

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Z wyrazami szacunku,
Marcin Pietryszyn 

SUPRA BROKERS®

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10,  tel.071 788 94 66, faks 071 788 94 67, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000155993,  

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230

mailto:centrala@suprabrokers.pl

	Klauzula Nr 9 - rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z zawartej z Ubezpieczycielem umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie tych świadczeń lub umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (ubezpieczenie nadwyżkowe).

