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Wrocław, dnia 12.10.2009 r.

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

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ  NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

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

Pytanie:
W ubezpieczeniu od pożaru i innych zdarzeń losowych, prosimy o wprowadzenie 

następujących udziałów własnych: 
1. udział własny - 500 zł
2. w odniesieniu do sprzętu elektronicznego i medycznego:
- Sprzęt stacjonarny medyczny i niemedyczny: 
o jednostkowej wartości do 10 000 zł – 500 zł
o jednostkowej wartości  pow. 10 000 zł do 200 000 zł – 1 000 zł
o jednostkowej wartości powyżej 200 000 zł – 2 000 zł
- Sprzęt przenośny medyczny i niemedyczny: 15% min. 500 zł

Odpowiedź:

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów:
- wprowadza się udział własny w wysokości 500 zł,
-  w  odniesieniu  do  sprzętu  elektronicznego  i  medycznego  wprowadza  się  następujące 
udziały własne

Sprzęt stacjonarny medyczny i niemedyczny: 
o jednostkowej wartości do 10 000 zł – 500 zł
o jednostkowej wartości  pow. 10 000 zł do 200 000 zł – 1 000 zł
o jednostkowej wartości powyżej 200 000 zł – 2 000 zł
Sprzęt przenośny medyczny i niemedyczny: 15% 

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian udział własny  w ubezpieczeniu od ognia i 
innych żywiołów nie będzie brany przy wyliczaniu punktacji. Jednocześnie zmianie ulega 
formularz oferty. Właściwy formularz w załączeniu.
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Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Z wyrazami szacunku,
        Jacek Kopacz
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO 
UBEZPIECZENIA

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. S. ŻEROMSKIEGO SPZOZ 
W KRAKOWIE 

1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):

      ..............................................................................................................................

............

2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 

miesięcy: ..........................................................................................................................

................

Lp. Nazwa  ryzyka Suma 
ubezpieczenia

Udział własny/ 
franszyza 

integralna/
franszyza 

redukcyjna

Wysokość 
składki na 

okres
12 m-cy

1

Obowiązkowe 
ubezpieczenie OC 
świadczeniodawcy 
udzielającego świadczeń 
opieki zdrowotnej

s.g. : 275 000/46 
500 euro 
w agregacie 
rocznym

-

2
Dobrowolne ubezpieczenie 
OC zakładu opieki 
zdrowotnej

s.g. : 750 000/
750 000 zł
w agregacie 
rocznym

u.wł.:
fr.int.:
fr. red.:

3

Od ognia i innych żywiołów:
budynki i budowle 34 967 377 zł u.wł.: 500 zł, dla 

sprzętu 
elektronicznego i 
medycznego wg 
opisu poniżej 
tabeli*
fr.int.:
fr. red.:

ruchomości 23 504 136,69 zł

rozszerzenie zakresu – dot. 
sprzętu medycznego 1 000 000 zł

4 Szyb od stłuczenia 5 000 zł
u.wł.:
fr.int.:
fr. red.:

5
Od kradzieży z włamaniem 
i rabunku (z ryzykiem 
dewastacji)

400 000/
210 000 zł + 
koszty zab. 
10 000 zł

u.wł.:
fr.int.:
fr. red.:

6 Klauzule dodatkowe - -

RAZEM - -



  

*
Sprzęt stacjonarny medyczny i niemedyczny: 
o jednostkowej wartości do 10 000 zł – 500 zł
o jednostkowej wartości  pow. 10 000 zł do 200 000 zł – 1 000 zł
o jednostkowej wartości powyżej 200 000 zł – 2 000 zł
Sprzęt przenośny medyczny i niemedyczny: 15% 

Udziały własne i franszyzy powinny zostać podane kwotowo, procentowo lub kwotowo - 
procentowo, w przypadku braku takiego zapisu w kolumnie „Udział własny franszyza int. 
,  red.”.  zakłada  się  zniesienie  tychże  w poszczególnych  rodzajach ubezpieczeń,  mimo 
odmiennych postanowień w OWU.

Oświadczam, iż w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów  zastosowano stawkę 
(w %): ……………………………

KLAUZULE DODATKOWE

Nazwa klauzuli Przyjęta (tak/nie)

1. Ryzyko przepięć – OBLIGATORYJNA

2. Klauzula reprezentantów – OBLIGATORYJNA
3. Klauzula automatycznego pokrycia – 

OBLIGATORYJNA
4. Klauzula stempla bankowego – 

OBLIGATORYJNA
5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji (dotyczy, 

jeśli OWU stanowi inaczej) OBLIGATORYJNA
6. Klauzula Leeway’a - OBLIGATORYJNA

7. Klauzula podatku VAT – OBLIGATORYJNA

8. Klauzula remontowa – OBLIGATORYJNA

9. Klauzula dewastacji - OBLIGATORYJNA

10. Klauzula przekształceniowa - OBLIGATORYJNA

11. Klauzula terroryzmu (5 pkt.)

12. Klauzula ewakuacji (5 pkt.)

13. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia (5 pkt.)

14. Klauzula prolongaty (10 pkt.)

15. Klauzula płatności rat (5 pkt.)

16. Klauzula zniesienia zasady proporcji (20 pkt.)

17. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych (5 pkt.)



  

18. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (10 
pkt.)

19. Klauzula uderzenia pojazdu własnego (5 pkt.)

20. Klauzula przewłaszczenia mienia (10 pkt.)

21. Klauzula przeniesienia mienia (5 pkt.)
22. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych 

(10 pkt.)
23. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

(10 pkt.)
24. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania (5 pkt.)

25. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (20 pkt.)

26. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie (5 pkt.)

27. Klauzula składowania (5 pkt.)

28. Klauzula przetężenia (10 pkt.)

29. Klauzula jurysdykcji (5 pkt.)

30. Klauzula katastrofy budowlanej (10 pkt.)
31. Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące (20 

pkt.)
RAZEM -

3. Składka za ubezpieczenie zostanie rozłożona na 4 raty.

4. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  warunkami  przetargu,  uzyskał   wszystkie 
informacje  niezbędne  do  oszacowania  ryzyka,  przygotowania  oferty   i  właściwego 
wykonania zamówienia oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia.  Wykonawca oświadcza również,  że zapoznał  się  z zapisami 
Umowy Generalnej i w pełni akceptuje jej treść.

5. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  związany  niniejszą  ofertą  przez  okres  30  dni  od 
złożenia.

......................................... , ............................                            ...................................................
        Miejscowość                       Data                                            Podpis i pieczęć Wykonawcy


