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Wrocław, 20.08.2013 
 

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

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ  NR 

158/19/07/2013/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 oraz wprowadza niżej opisane 
zmiany do SIWZ: 
 
 

I.  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: Termin ważności oferty wynika jednoznacznie z ustawy o Prawie Zamówień 
Publicznych art. 85 ust. 1 pkt 3). 

 
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: Zamawiający nie wyraża zgody. W § 6 umowy generalnej znajduje się zapis 
mówiący o obowiązującym zakresie Kodeksu Cywilnego. 
 
Pytanie: 

3) Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie 
będą miały owu ubezpieczyciela. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
 

II.  Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów: 
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Pytanie: 

1. 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 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 
dym i sadza – zawiesina cząsteczek w powietrzu będąca bezpośrednim skutkiem 

spalania; 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  

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

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  

 
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. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 
upadek statku powietrznego – katastrofa albo przymusowe lądowanie samolotu 
silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich 
części lub przewożonego ładunku; 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 
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. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji.  
 

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 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 
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 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
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grad – opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

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

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 
lawina – gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub 

błota z naturalnych zboczy, 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 
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; 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji.  

 
Trzęsienie ziemi -  gwałtowne, nie spowodowane działalnością człowieka, 
zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i 
drgania gruntu; 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty z zastosowaniem powyższej 
definicji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
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Pytanie: 
2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość 

zmodyfikowania zapisu SIWZ pkt. 4.1.7 poprzez zmianę zapisu w treści definicji 
powodzi: „zalanie mienia” na ”zalanie terenu, na którym znajduję się ubezpieczone 
mienie” 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 
modyfikacje SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Pytanie: 

3. 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 nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 

4. 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 wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Pytanie: 
5. 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: 
 
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,    
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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 pomniejszenie limitu 
odpowiedzialności do wysokości 30 000,00 zł  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego rozszerzenia. 
Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 40 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
 
III.       Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: 
 
Pytanie: 

1. 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 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, 
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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. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
IV .    Klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej: 
 
Pytanie: 

1. 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: 

2. 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. 
 
Pytanie: 

3. 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”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie: 

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie klauzul „klauzula zniesienia zasad 
proporcji”, „Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych” „klauzula zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych”                        

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 

5. W odniesieniu do „Klauzuli przeniesienia mienia” proponujemy następująca 
modyfikację: 
„Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej 
ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych 
podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ 
budowlano-montażowych (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 1.000.000 zł sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
V. Informacje ogólne do oceny ryzyka OC: 
 
Pytanie: 

1. W informacji dotyczącej obrotów podaliście Państwo ich łączną wartość 86 146 
618,77 zł. W ramach kontraktu z NFZ 83 682 863,25 zł. Obroty z usług 
medycznych poza kontraktem z NFZ wskazano Umowy na świadczenia 
medyczne 189 997,74 oraz Pacjenci nieubezpieczeni 216 072,61 zł. Prosimy o 
informację jakiej działalności dotyczy pozostała kwota ok. 2 057 685,17 zł 
obrotu. 

Odpowiedź: Łączna wartość obrotów wynosi - 86146618,77 zł 
  W ramach kontraktu z NFZ obroty wynoszą – 80083533,35 zł 
  Obroty z usług medycznych poza kontraktem z NFZ wynoszą – 216072,61 zł 
  Pacjenci nieubezpieczeni – 322230,21 zł 
  Pozostała kwota ok. 6063085,42 zł składa się z: 
   2211525,84 – działalność pozamedyczna 
   3313256,76 – dotacyjne wynagrodzenia stażystów i rezydentów 
 
Pytanie: 
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2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji nt. liczby łóżek w 
lecznictwie stacjonarnym 

Odpowiedź: Łóżek jest 599. 
 
Pytanie: 

3. Czy Podmiot Leczniczy przeprowadza zabiegi chirurgii plastycznej? Jakie 
zabiegi jakie świadczenia chodzi. 

Odpowiedź: Nie 
 
Pytanie: 

4. Czy Podmiot Leczniczy stosuje eksperymentalne metody leczenia lub 
rehabilitacji? Jakie? 

Odpowiedź: Nie 
 
VI. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą: 
 
Pytanie: 

1. Z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Ustawa z dnia 22 maja 2003 
r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, oraz z uwagi na fakt, że 
warunki ubezpieczenia zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 
dnia 22.12.2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o rozważenie możliwości modyfikacji SIWZ poprzez wykreślenie klauzul 
dodatkowych: klauzuli stempla bankowego oraz jurysdykcji.  
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o 
modyfikację SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
VII. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność medyczna: 
 
Pytanie: 

1. 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. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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VIII. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność 
pozamedyczna: 
 
Pytanie: 

1. Prosimy o podanie obrotu za ostatni rok obrachunkowy w zakresie działalności 
pozamedycznej. 

Odpowiedź: Obrót z działalności poza medycznej wynosi 2 211 525,84 zł. 
 
Pytanie: 

2. 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 wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie: 

3. 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 

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o odpowiednią modyfikację  w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie: 

4. W związku z rozszerzeniem zakresu o mienie przechowywane pacjentów, 
prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli w poniższej treści: 
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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.  

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o odpowiednią modyfikację  w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie: 

5. 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, 
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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, 
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.  

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o odpowiednią modyfikację  w tym zakresie.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
IX. Informacja dotycząca szkodowości w OC: 

 
Pytanie: 
1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji o szkodowości 

zamieszczonej w SIWZ o szkody zgłoszone lub wypłacone w ciągu ostatnich 5 lat 
zgodnie z poniższym: 
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Nr szkody Grupa 
Data 

szkody 

Data 
zgłoszeni

a 

data 
wypłaty 

Przyczyn
a 

status 
szkody 

S. szk. 
wypł. 

S. rez. 
na 

odszk. 
(stan) 

S. rez. 
na k. 
likw. 
(stan) 

Wartoś
ć odm. 
(stan) 

24702610
00 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2002-03-
15 

2009-07-
10 

2009-07-
15 NNW 

zlikwidowa
na 
wypłacona 35 000 0 0   

56600372
07 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2003-05-
24 

2011-01-
25   

inne 
zakażenia odmówiona   0 0 15 000 

56600790
86 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2004-05-
31 

2012-07-
25   

błąd 
medyczny odmówiona   0 0 9 588 

24704712
74 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2005-10-
22 

2011-11-
07   

obrażenia 
ciała 

likwidowan
a   30 826 0   

25400718
71 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2005-10-
25 

2006-01-
24 

2010-03-
31 

błąd w 
leczeniu 

zlikwodowa
na 
częściowo; 
PROCES 8 000 100 000 91 223   

56600229
20 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2006-05-
18 

2010-05-
18   

leczenie 
zachowaw
cze odmówiona   0 0 10 000 

31101866
89 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2006-06-
04 

2007-11-
28   

obrażenia 
ciała 

odmówiona
; PROCES   0 0 153 262 

31101915
22 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2006-07-
01 

2008-01-
15   WZW B odmówiona   0 0 50 000 

31101709
64 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2006-09-
07 

2007-06-
27   

zoperowa
nie 
niewłaści
wego 
organu odmówiona   0 0 50 000 

56600050
84 

54 OC 
lekarzy, 

2006-09-
09 

2009-04-
16   

obrażenia 
ciała odmówiona   0 0 30 000 
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farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

56600220
12 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2007-06-
15 

2010-04-
29   

błąd 
daignosty
czny 

odmówiona
; PROCES   0 0 50 000 

31102136
05 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2007-09-
22 

2008-09-
05 

2011-05-
01 

zakażenie 
WZW B 

zlikwidowa
na 
częściowo; 
PROCES 6 650 120 000 26 808   

31102584
37 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2007-09-
22 

2009-06-
02   

obrażenia 
ciała odmówiona   0 0 10 000 

56600342
19 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2007-10-
15 

2010-11-
19   

błąd 
zabiegow
y odmówiona   0 0 50 000 

24701988
81 

P0 OC 
klienta 
korporacyjn
ego 

2007-10-
17 

2008-02-
22   OC delikt 

zlikwidowa
na, 
wypłacona 2 636 0 0 0 

31102437
76 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2007-10-
25 

2009-03-
31   

inne 
zakażenia odmówiona   0 0 200 000 

24702620
47 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2008-02-
07 

2009-07-
20   nnw odmówiona   0 0 2 000 

24702374
22 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2009-02-
24 

2009-02-
26 

2009-03-
31 OC delikt 

zlikwidowa
na 
wypłacona 6 164 0 0   

24702380
37 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2009-02-
24 

2009-03-
02 

2009-04-
01 OC delikt 

zlikwidowa
na 
wypłacona 1 874 0 0   

24702374
13 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr

2009-02-
24 

2009-02-
26 

2009-03-
20 OC delikt 

zlikwidowa
na 
wypłacona 4 768 0 0   
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owia 

24702377
25 

54 OC 
lekarzy, 
farmac., 
pers.służ.zdr
owia 

2009-02-
27 

2009-02-
27 

2009-03-
05 OC delikt 

zlikwidowa
na 
wypłacona 10 151 0 0   

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Pytanie: 
2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji o szkodowości 

zamieszczonej w SIWZ o szkody wypłacone w ostatnich miesiącach. 
 

Id szkody Kont Nr szkody─ Data szk.─ Data zgł── Stan──────── Polisa SLS Wypłata 

427753877 K21J 2470610017 2013-06-25 2013-07-11 ZLIKW_WYPLAC  2KR 1A150004 PL2013071103134 967,08 

427743993 K21J 2470609208 2013-06-24 2013-06-26 ZLIKW_WYPLAC  2KR 1A150004 PL2013062605633 49934,03 

427650346 K21J 2470603133 2013-06-10 2013-06-17 ZLIKW_WYPLAC  2KR 1A150004 PL2013061700137 2880,45 

427650333 K21J 2470603132 2013-06-02 2013-06-13 ZLIKW_WYPLAC  2KR 1A150004 PL2013061301787 2543,01 
Szkody dotyczą deszczu nawalnego  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Dodatkowe pytania: 
 

Pytanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie, że dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 
działalność medyczna nie obejmuje szkód rzeczowych. Szkody rzeczowe objęte są w 
ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – działalność pozamedyczna. 
Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
Zmianie ulega zapis w pkt 2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- 
działalność medyczna poprzez wykreślenie słów „albo szkody rzeczowej” 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu 
prowadzonej działalności związanej z udzielaniem świadczeń medycznych w związku, z 
którą zaistnieją zdarzenia, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony  
zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie 
trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo szkody 
rzeczowej. 
Pkt 3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- działalność pozamedyczna 
uzyskuje nowe brzmienie: 
Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z 
prowadzoną działalnością pozamedyczną oraz posiadanym i użytkowanym mieniem oraz 
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odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe powstałe w związku z prowadzoną 
działalnością medyczną, w tym szkody powstałe w następstwie działania urządzeń 
wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z 
dostarczaniem energii elektrycznej. 
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem: „świadczenia medyczne” i „świadczenia opieki 
zdrowotnej”, Zamawiający rozumie: „świadczenia zdrowotne” o których mowa w ustawie z 
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.  

 
ZMIANA DO SIWZ: 

 
Zmianie ulega załącznik nr 6 do SIWZ „Rejestr majątku”: 
Było: środki trwałe razem gr. III-VIII: 23 527 214,97 zł 
Jest: środki trwałe razem gr. III-VIII: 23 655 842,97 zł 
Skorygowany rejestr w załączeniu do niniejszych odpowiedzi. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Marcin Pietryszyn 
 


