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Wrocław, 24.08.2012 
 

 
 
 

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

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJA ŚNIENIA DO SIWZ  NR 

218/02/08/2012/N/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: 
 
 
 
 
Założenia do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: 
 
Pytanie 1: 
Prosimy o wyjaśnienie-potwierdzenie, że wskazany przez zamawiającego termin ważności 
oferty nie będzie stał w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności z art. 10 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
Odpowiedź: Potwierdzamy. 
 
Pytanie 2: 
W odniesieniu do załącznika nr 3 do SIWZ (wzór umowy) zwracamy się z prośbą o 
wprowadzenie modyfikacji w § 1 ust. 3 poprzez dodanie : z zastrzeżeniem art. 816 kodeksu 
cywilnego. 
Odpowiedź: Zmienia się brzmienie § 1 ust. 3 według opisu poniżej: 
 3. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych 
rodzajów ubezpieczeń sporządzone zostaną odpowiednie aneksy określające szczegółowo 
przedmiot, zakres i termin udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wszelkie ubezpieczenia 
uzupełniające kalkulowane będą na bazie stawek określonych w Formularzu Ofertowym z 
zastrzeżeniem art. 816 kodeksu cywilnego. 
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Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów: 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o wyjaśnienie czy złożenie oferty ubezpieczenia w oparciu o określone poniżej 
definicje ryzyk ubezpieczeniowych nie będzie stało w sprzeczności z postanowieniami 
SIWZ. 
pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko albo powstał bez paleniska i 
rozprzestrzenił się o własnej sile 

 
dym i sadza – zawiesina cząsteczek w powietrzu będąca bezpośrednim skutkiem spalania; 

 
bezpośrednie uderzenie pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze 
działające bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezsporne ślady tego 
zdarzenia; 

 
eksplozja – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się 
gazów, pyłów lub pary wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się w odniesieniu 
do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania szkody za 
spowodowaną eksplozją jest, aby w jej wyniku ściany tych naczyń lub zbiorników uległy 
rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło 
nagłe wyrównanie ciśnień; jeżeli wewnątrz zbiornika zachodzi eksplozja wywołana reakcją 
(przemianą) chemiczną, za eksplozję uznaje się także sytuację, kiedy ściany zbiornika nie 
uległy rozerwaniu; za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek 
implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem 
zewnętrznym. 

 
upadek statku powietrznego – katastrofa albo przymusowe lądowanie samolotu 
silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub 
przewożonego ładunku; 

 
uderzenie pojazdu – bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone  mienie pojazdu drogowego 
lub szynowego , jego części lub przewożonego nim ładunku; 

 
huk ponaddźwiękowy – fala uderzeniowa (ciśnieniowa) wytworzona przez statek 
powietrzny podczas przekraczania bariery dźwięku lub podczas poruszania się z prędkością 
większą od prędkości dźwięku 

 
powódź - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących 
lub stojących np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej, 
tworzenia się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód 
przybrzeżnych; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po 
zboczach i stokach na terenach górskich i falistych. 
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deszcz nawalny – opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, ustalonym 
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (zwany dalej IMiGW); przy braku 
możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie deszczu nawalnego 
stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania 
bądź w bezpośrednim sąsiedztwie 

 
huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek, ustalonej przez IMiGW; przy 
braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie huraganu 
stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania 
bądź w bezpośrednim sąsiedztwie za spowodowane huraganem uważa się również szkody 
powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone 
mienie 

 
grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 

 
zapadanie się ziemi – obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych 
podziemnych pustych przestrzeni w gruncie; 

 
osuwanie się ziemi – nie spowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach; 

 
lawina – gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota z 
naturalnych zboczy, 

 
szkoda wodociągowa – bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co 
najmniej jednej z poniższych przyczyn: 

a) awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich 
zamarznięcia), 

b) pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach 
określonych w lit. a,  

c) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej, 
d) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej 

instalacji gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru; 
 

Trzęsienie ziemi -  gwałtowne, nie spowodowane działalnością człowieka, zaburzenie 
systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu; 
 
Odpowiedź: Definicje powodzi i szkody wodociągowej nie są zgodne z zapisami w SIWZ. 
Definicję lawiny zmienia się na:  gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, 
skał, kamieni, ziemi lub błota z naturalnych zboczy. 
Pozostałe  definicje nie będą sprzeczne z SIWZ. 
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Pytanie 4: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania 
zapisu SIWZ pkt. 4.1.11(dt. napór śniegu lub lodu) poprzez dodanie zapisu : zakres dotyczy 
ryzyka zalegającego śniegu i lodu oraz skutków następczych o ile do powstania szkody nie 
doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie 
zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w 
mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku 
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli 
Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących 
zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do 
wynajmującego z żądaniem ich usunięcia. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikacje 
SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższej treści. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 5: 
Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania 
zapisu SIWZ pkt. 4.1.14  poprzez usunięcie poniższego zapisu: „(…)    uszkodzenia 
elementów instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur, pod 
warunkiem zastosowania właściwych środków ochrony w celu zabezpieczenia przed 
mrozem, zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych cieczy instalacji i urządzeń 
wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji, a także 
zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu i powstałe w wyniku 
rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody, jeżeli do powstania szkody nie przyczynił 
się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory 
dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i niespodziewanie”. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikacje 
SIWZ 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 6: 
Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania 
zapisu SIWZ poprzez usunięcie z zakresu ubezpieczenia zacytowanego poniżej fragmentu 
SIWZ   

 
„Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka, tj. 
m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie 
przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) zgodnie z 
poniższym opisem: 
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Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty medyczne 
od szkód mechanicznych spowodowanych : 

a)  działaniem człowieka, 
b)  wadami produkcyjnymi, 
c)   przyczynami eksploatacyjnymi. 

Za szkody spowodowane: 
a)działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego 
błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) 
przez osoby trzecie, 
b)wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w 
projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek 
fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na 
stanowisku pracy, 
c)przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody 
eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny 
przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia,  eksplozję lub 
implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, 
zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
a)   w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod 
ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla 
kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali 
nieżelaznych), 
b)   w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na 
swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 
c)   w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
d)   będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e)   w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny 
warsztat naprawczy, 
f)    spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem 
ubezpieczenia, 
g)   o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, 
wgniecenia, obtłuczenia,    
h)   wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
i)    w postaci utraty zysku  

Franszyza redukcyjna: 
- dla sprzętu o wartości pow. 500.000 tyś zł - 5% szkody min. 2.000,zł ;  
- dla pozostałego sprzętu - 5% szkody min. 1.000,zł  
Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia” 

 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikacje 
SIWZ lub w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o przedstawienie szczegółowego 



  Strona 6 z 14                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 
 
                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000155993,   

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230 
 

 

wykazu sprzętu medycznego (wraz ze wskazaniem sum ubezpieczenia poszczególnych 
pozycji), który ma być objęty rozszerzeniem. 
 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższych zapisów  w związku 
z tym zostaje załączony szczegółowy wykaz sprzętu objętego tym rozszerzeniem.  
Dodatkowo zmianie ulega  limit odpowiedzialności na 30 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Pytanie 7: 
Ze względu na bardzo ogólny wykaz przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia bardzo 
prosimy o przedstawienie dokładnego wykazu mienia (zarówno nieruchomości jak i 
ruchomości) ze wskazaniem sumy ubezpieczenia każdego przedmiotu (ewentualnie w 
pogrupowaniu rodzajowo) wchodzącego w skład podanych łącznych wartości sum 
ubezpieczenia. Prosimy o podanie wartości poszczególnych obiektów/budynków 
zgłoszonych do ubezpieczenia uwzględnionych dotychczas w łącznej sumie. 
 
Odpowiedź:  Do niniejszych odpowiedzi załączony zostaje szczegółowy wykaz 
nieruchomości i ruchomości.  

 
Pytanie 8: 
W nawiązaniu do informacji z załącznika nr 7 do SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
wyjaśnienie czy istnieje możliwość modyfikacji SIWZ poprzez wyłączenie z ochrony 
nieużytkowanego budynku na os. Młodości 10 o wartości 1 966 690,46 zł lub w przypadku 
negatywnej odpowiedzi prosimy o udzielenie dodatkowych informacji do oceny ryzyka: 

a. Jakie jest planowane przeznaczenie budynku w okresie ubezpieczenia, 
b. Zastosowane zabezpieczenia p. pożarowe oraz p. kradzieżowe budynku 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie powyższej lokalizacji. Podaje 
dodatkowy opis :  
Jeden budynku na os. Młodości, który obecnie nie jest użytkowany.(drugi budynek jest 
wynajęty dla stacji Dializ): 
  
1. Szpital jako użytkownik budynku zgłosił powyższy obiekt do zwrotu właścicielowi 
budynku -Gminie Kraków. Trwają procedury związane z przekazaniem w/w obiektu. 
Niezależnie od powyższych działań Szpital stara się wydzierżawić w/w budynek. 
Dotychczasowe ogłoszenia przetargowe o wydzierżawieniu obiektu  nie przyniosły 
rezultatu. 
  
2.Zabezpieczenia p.poż. budynku i przeciwkradzieżowe: 
 W budynku nie ma wyposażenia. Na parterze  budynku zamontowane są  czujki p.poż. 
połączone z centralą szpitala. Obiekt dozorowany jest przez firmę ochroniarską SOLD. 
Codziennie o zmierzchu w budynku zapalane jest światło. Co najmniej trzykrotnie  w ciągu 
nocy pracownicy ochrony  obchodzą  zewnątrz i wewnątrz cały budynek. Kontrole stanu 
obiektu każdorazowo notowane są w książce obchodów. 
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Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia: 
 
Pytanie 9: 
Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość modyfikacji zapisu 
SIWZ poprzez usunięcie rozdz. 5 i włączenie ryzyka szyb i przedmiotów szklanych od 
stłuczenia do rozdz. 4 SIWZ: ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów na warunkach 
poniższej klauzuli: 

       
 Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia: 
 Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i 
inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – 
ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń 
użytkowych.  
 
Ubezpieczenie nie obejmuje: 

−  szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych, 
− szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) 

oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji, 
−    szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym, 
− szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym 

zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia, 
−    szyb w pojazdach i środkach transportowych. 

 
Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu, 
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy. 

 
Limit odpowiedzialności: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikacje 
SIWZ 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: 
 
Pytanie 10: 
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Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szczegółowego wykazu ruchomości 
(wraz ze wskazaniem sum ubezpieczenia poszczególnych pozycji), które ma być objęte 
ubezpieczeniem. 
Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby  przedstawiania szczegółowego wykazu 
ruchomości ze względu na to, iż jest to ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko.  
 
Pytanie 11: 
Prosimy o informację nt. ilości transportów wartości pieniężnych w ciągu roku oraz 
informację nt. ogólnej wartości transportów. 
Odpowiedź: Usuwa się z ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
ubezpieczenie gotówki w transporcie. Poniżej skorygowane sumy ubezpieczenia.  

 

 
Kradzież 

z włamaniem 
i rabunek 

Dewastacja 
(wandalizm) 

Środki trwałe (III-VIII KŚT) 

50 000 zł 25 000 zł 

Pozostałe wyposażenie (np. mienie niskocenne, 
inne rejestry) 

Środki obrotowe  

Mienie użyczone, dzierżawione lub użytkowane na 
podstawie innej umowy 

Wartości pieniężne w schowku 20 000 zł - 

RAZEM 70 000 zł 25 000 zł 
 
 
Pytanie 12: 
W związku z rozszerzeniem ochrony o ryzyko „kradzieży zwykłej” zwracamy się z 
uprzejma prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość modyfikacji zapisu SIWZ poprzez 
włączenie do SIWZ klauzuli w poniższej 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 przywłaszczenia. 
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które 
rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości 
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pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – 
bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 
a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 

inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 
b) 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, 

c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli  dla każdego 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. 
Udział własny 10% wartości szkody nie mniej niż 200,00 zł 
Franszyza integralna: 200,00 zł 

       
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 

modyfikacje SIWZ 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższa treść  z limitem 10 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 

Klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej: 
 
Pytanie 13: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania 
zapisu SIWZ poprzez wprowadzenie do klauzuli przepięć udziału własnego w wysokości 
5% wartości szkody. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie 
prosimy o modyfikację SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie 14: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania 
zapisu SIWZ poprzez wprowadzenie do treści klauzuli automatycznego pokrycia niniejszej 
modyfikacji : „ Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20% 
sumy ubezpieczenia danego mienia, nie więcej jednak niż 2 mln zł”. Jeżeli odpowiedź na 
niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 



  Strona 10 z 14                     
              SUPRA BROKERS ® 

F178 
 
                 

_____________________________________________________________________________ 
   

_________________________________________________________________________________________ 
 

SUPRA BROKERS® 

53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10,  tel.071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS:  0000155993,   

kapitał zakł.: 501.800 zł, NIP: 8992523230 
 

 

Pytanie 15: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość zmodyfikowania 
zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie dodatkowego zapisu w treści klauzuli wartości 
księgowej brutto: 

- „odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości do 
wartości księgowej brutto uszkodzenia mienia, nie więcej jednak niż zadeklarowana 
suma ubezpieczenia”. 
- oraz usunięcie ostatniego fragmentu klauzuli o treści: „a także w przypadku nie 
odbudowywania/nie odtwarzania mienia lub w przypadku sprzętu elektronicznego 
lub medycznego starszego niż 4 lata”. 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację 
SIWZ. 
Odpowiedź: Zmianie ulega treść klauzuli wartości księgowej brutto według opisu poniżej.  
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez 
Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość 
księgowa początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na 
wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia 
ubezpieczanego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej 
wartości do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia, nie więcej jednak niż 
zadeklarowana suma ubezpieczenia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania 
stosowana będzie w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej 
przez Ubezpieczonego do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach 
księgowych na dzień zgłoszenia mienia do ubezpieczenia.  
 
 
Informacje ogólne do oceny ryzyka OC: 
 
Pytanie nr 16: 
W informacji dotyczącej obrotów podaliście Państwo ich łączną wartość 79 311 713,29 zł. 
W ramach kontraktu z NFZ 75 950 207,72 zł. Obroty z usług medycznych poza kontraktem 
z NFZ wskazano Umowy na świadczenia medyczne 182 219,87 oraz Pacjenci 
nieubezpieczeni 284 863,31 zł. Prosimy o informację jakiej działalności dotyczy pozostała 
kwota ok. 2,9 mln zł obrotu. 
Odpowiedź:  
Jeszcze w roku 2011 był ostatni kontrakt w kwocie 2 943 150,00 zł za I półrocze  na 
Ratownictwo i transport medyczny. Ze względu na zmiany organizacyjne i zasady 
finansowania Szpital  nie prowadzi już tej działalności medycznej od 1.07.2011 r. Kwota ta 
została więc wyłączona z kontraktu. 
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Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność medyczna: 
 
Pytanie nr 17 
W związku z ubezpieczeniem nadwyżkowym prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli w 
poniższej treści: 

 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody które nie mogą być zaspokojone z tytułu 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego z powodu 
wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody, 
wyrządzone przez ubezpieczonego, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego w zakresie objętym tym obowiązkowym 
ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie 
mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 
Pytanie nr 18: 
Prosimy o korektę SIWZ i dodanie we fragmencie „nie ma zastosowania wyłączenie 
odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż 
Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń 
obowiązkowych.”, że chodzi o szkody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem medycznym 
podmiotu leczniczego. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapis 
uzyskuje brzmienie: 
„….nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych 
warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności 
za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych tj. obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 
 
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność pozamedyczna: 
 
Pytanie nr 19: 
We fragmencie mówiącym, że „przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, 
uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub 
czystą stratę finansową”, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ i  usunięcie ostatniej części 
słów „czystą stratę finansową”. 
Odpowiedź: Zamawiający usuwa powyższy zapis. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapis uzyskuje brzmienie:  przez wypadek 
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ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, 
zniszczenie, uszkodzenie rzeczy. 

 
Pytanie nr 20: 
W zakresie odpowiedzialności dotyczącej OC pracodawcy prosimy o zgodę na 
wprowadzenie klauzuli w poniższej treści: 
 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom 
ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 
szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z 
wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich  
naprawienia. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących 
poszkodowanemu na podstawie  Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych. 
3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i 
udaru mózgu 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 21 
W związku z rozszerzeniem zakresu o mienie przechowywane pacjentów, prosimy o zgodę 
na wprowadzenie klauzuli w poniższej treści: 

 
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. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez 
podmiot leczniczy depozytu.  
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie nr 22:  
W związku z rozszerzeniem ochrony o szkody w mieniu nieruchomym i ruchomym, z 
którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, prosimy o zgodę na 
zastosowanie klauzul w poniższej treści: 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których 
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, 
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 

 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 
szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 
korzystania z cudzej rzeczy. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) w gruntach, 
2) wynikłych z normalnego zużycia mienia, 
3) powstałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach albo instalacjach lub innych 
rzeczach ruchomych o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których 
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, 
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 
4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za 
wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 
 
Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z 
których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 
użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 
 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, 
strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 
szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy 
korzystania z cudzej rzeczy. 
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub 
uszkodzenie, 
2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych, 
3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych 
pojazdach, 
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powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw 
koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 

     
Limit dla klauzul najemcy ruchomości i nieruchomości jest wspólny i wynosi 50.000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli. Niniejsza 
odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Informacja dotycząca szkodowości w OC: 

 
Pytanie nr 23: 
W informacji dotyczącej szkodowości podajecie Państwo wypłaty odszkodowań w ostatnich 
latach oraz rezerwy do 2008 roku. Prosimy o informację, czy w okresie ubezpieczenia w 
latach 2009-2012 nie pojawiły się roszczenia, które nie zakończyły się wypłatą 
odszkodowania, to znaczy, czy występują roszczenia których likwidacja dopiero jest w toku 
i na które założone zostały rezerwy. Jeżeli tak prosimy o podanie wartości takiej rezerwy, 
opisu szkody oraz daty powstania. Czy we wspomnianym okresie 2009-2012 miały miejsce 
odmowy odszkodowania, jeżeli tak prosimy o informację o ich liczbie. 
Odpowiedź: Zamawiający podaje dodatkowe rezerwy utworzone na szkody będące w 
trakcie likwidacji.  
 

Grupa Nr szkody Data szkody 
Data 
zgłoszenia Stan Opis szkody Rezerwa 

OC dobrowolne 5660079086 2004-05-31 2012-07-25 LIKWIDOWANA  
błąd 
medyczny 9 588 

OC dobrowolne 5660004564 2008-10-05 2009-04-02 LIKWIDOWANA  
obrażenia 
ciała 10 000 

OC dobrowolne 2470471274 2005-10-22 2011-11-07 LIKWIDOWANA  
obrażenia 
ciała 30 826 

OC dobrowolne 3110213605 2007-09-22 2008-09-05 LIKWIDOWANA  
zakażenie 
wzw 120 000 

OC dobrowolne 2540071871 2005-10-25 2006-01-24 LIKWIDOWANA  
błąd w 
leczeniu 100 000 

 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Marcin Pietryszyn  
 


