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Wrocław, 17.09.2013 
 

 
 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.  

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ  NR 50/ZA/13 

 
Działając w imieniu i na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., 
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. 
podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o 
następujących zmianach w SIWZ: 
 
 
PUNKT II SIWZ 
Pytanie: 

1. Prosimy o modyfikację zapisu w pozycji „Termin realizacji zamówienia” dla zadań 
Pakietu I: 
Z: 
1. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować okres od 08.10.2013r. 
do 07.10.2014r. tj. 12 miesięcy 

 Na: 
1. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować okres od 08.10.2013r. 

do 07.10.2014r. tj. 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że okres ubezpieczenia 
rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

PUNKT VIII 
Pytanie: 

2. W odniesieniu do zamówień uzupełniających prosimy o wykreślenie w punkcie VIII. 
Zamówienia uzupełniające podpunktu 2 tj.  
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż 
zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz kalkulowania składki w systemie 
pro rata temporis o ile przedmiot zamówienia, zakres i warunki były wskazane w 
zamówieniu podstawowym. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ/50/ZA/13 – szczegółowe warunki zamówienia 

 
PAKIET I 

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność pozamedyczna 
Pytanie: 

3. Prosimy o podanie wysokości obrotów z działalności pozamedycznej 
Odpowiedź: Odpowiedź zostanie podana w późniejszym terminie. 
 
Pytanie: 
4. Prosimy o zmianę zapisów dla dobrowolnego ubezpieczenia OC w pozycji „Przedmiot i 
zakres ubezpieczenia” 

Z: 
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie 
rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę 
finansową. 
Na: 
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie 
rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy. 

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

 
Pytanie: 
5. W odniesieniu do rozszerzenia dobrowolnego OC o szkody w mieniu przechowywanym 
(pacjentów) prosimy o akceptację klauzuli w 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. 
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5. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem 
przez podmiot leczniczy depozytu.  

Podlimit 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Odpowiedź: Odpowiedź zostanie podana w późniejszym terminie. 

 
Pytanie: 
6. Czy w zakresie ubezpieczenia obowiązują uregulowania OWU poszczególnych 

Wykonawców (w tym m.in. wskazane w OWU poszczególnych Wykonawców 
definicje, wyłączenia, limity) o ile w SIWZ nie zostało to uregulowane na podstawie 
definicji i akceptowanych klauzul? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku zagadnień nieuregulowanych w 
SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. 

 
PAKIET II 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów:  
 
Pytanie: 
7. Zakres ubezpieczenia – czy Zamawiający dopuszcza: 
− w pkt 14. zakresu ubezpieczenia – ustanowienie limitu na szkody spowodowane 

zalaniem wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu oraz powstałe w 
wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody w wysokości 100.000 zł. na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

8. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie postanowień dodatkowych  
1. Ubezpieczający zobowiązany jest do wykonania poniższych zaleceń 

Zalecenie Termin wykonania 
1.Detekcja gazu ziemnego wraz z odcięciem 
na zaworze w kotłowni gazowej 

2 miesiące 

 
2.Impregnacja elementów drewnianych 
konstrukcji dachu środkiem ogniochronnym 
(certyfikowanym) 
 

2 miesiące 

3.Poprowadzenie wszystkich instalacji 
elektrycznych na elementach drewnianych w 
niepalnych peszlach 

2 miesiące 

2. TU nie odpowiada za szkody: 
1) do których powstania i/lub zwiększenia doszło lub przyczynił się brak 

impregnacji ogniochronnej, o której mowa w pkt 1, 
2) powstałe w następstwie pożaru w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/ 

stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na 
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strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozprowadzenie instalacji 
elektrycznej i nielegalne "by pass-y" instalacji elektrycznej i gazowej.”  

W przypadku braku możliwości wykonania impregnacji w wyżej wyznaczonym terminie, 
prosimy o wskazanie innego terminu, w którym wykonanie impregnacji - w ocenie 
Zamawiającego - jest możliwe. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie: 
9. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 zł, 
z zastrzeżeniem franszyz określonych w postanowieniach dodatkowych i klauzulach, w tym 
franszyzy określonej w SIWZ dla maszyn, urządzeń, aparatów medycznych od szkód 
mechanicznych, oraz dla szkód z ryzyka pożaru, dymu i sadzy oraz wybuchu bez względu 
na przyczynę tych zdarzeń w odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji 
elementy drewniane i do czasu wykonania impregnacji ogniochronnej tych elementów – w 
wysokości 10% szkody, nie mniej niż 10.000 zł.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie: 
10. Czy zamawiający dopuszcza możliwość  ubezpieczenia elektroniki, zwłaszcza urządzeń 
medycznych na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie: 
11. Zarówno w przypadku zgody, jak i jej braku, na powyższą propozycję, prosimy o 
informację o całkowitej sumie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z możliwością 
identyfikacji poszczególnych grup, rodzajów (wykaz sprzętu wraz z wartościami), 
Odpowiedź: Odpowiedź zostanie podana w późniejszym terminie. 

 
Pytanie: 
12. W przypadku zgody na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie OWU 

dedykowanych dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (w tym medycznego), czy 
zamawiający dopuszcza: 

1) wprowadzenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego klauzul dodatkowych o 
brzmieniu: 
Klauzula wartości księgowej brutto 
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego przyjętego przez Ubezpieczyciela  do ubezpieczenia odpowiada jego 
wartości księgowej brutto. 
1. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową 

sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących 
przeszacowań. 
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2. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 7 lat, 
licząc od daty jego produkcji. 

3. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte  
w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.  

4. Jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez 
Ubezpieczającego sumą  ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością 
odtworzeniową wynosi do 15% wartości odtworzeniowej nowej, to przy wyliczaniu 
odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, o której 
mowa w ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciela. 

 
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż TU rozszerza 
zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w 
elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym 
do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu TU 
odpowiada tylko wtedy gdy: 
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie 

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

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

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku 

kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w 
wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. 

TU nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek 
niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.  

- w przypadku, gdy deklarowany do  ubezpieczenia sprzęt medyczny obejmuje urządzenia 
do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz endoskopy i urządzenia do terapii dożylnej – 
dodatkowo klauzul w brzmieniu: 
Klauzula 126 - Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego  

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel odpowiada 
za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na 
te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy 
środki chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi w rozumieniu § 5 ust. 
3 OWU sprzętu elektronicznego.  

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy 
pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w 
ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie. 
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Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany 
są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem 
wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty  
podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia 
 
Klauzula 135 - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej  

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii 
dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: 
1) w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, 

wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie, 
2) przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie  

kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,  
przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, 
mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania 
 
2) wykreślenie z wykazu mienia do ubezpieczenia sprzętu z datą produkcji powyżej 7 lat? 
W przypadku braku akceptacji czy akceptowana jest poniższa klauzula dla sprzętu powyżej 
7 lat? 
Klauzula 132 - Odszkodowanie w gotówce (do wartości rzeczywistej sprzętu) dla sprzętu z 
datą produkcji powyżej 7 lat 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż UBEZPIECZYCIEL 
wypłaca odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu w gotówce do 
wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody. . 
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
13. Czy  zamawiający dopuszcza w przypadku ubezpieczenia sprzętu przenośnego 
wprowadzeni klauzuli o treści:   
Odpowiedź: W pytaniu brak treści klauzuli. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
14. W przypadku braku zgody na powyższe (tj. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na 
bazie OWU dedykowanych dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego /w tym 
medycznego/): 

a) prosimy o pełny wykaz sprzętu medycznego wraz z jego wartościami, 
b) czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie wyłączeń w opisie dla „dodatkowego 

rozszerzenia zakresu….” o szkody: 
− „spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle 

funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został 
wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły 
monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się 
ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub 
akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na 
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specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych 
zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i 
wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu” - jako ppkt j) 
wyłączeń, 

− w lampach elektronowych – jako ppkt k) wyłączeń, 
c) Czy Zamawiający dopuszcza rozszerzenie ppkt b) o frazę „ które ujawniły się po 

okresie gwarancji” 
d) Jeżeli sprzęt medyczny uwzględnia urządzenia do jądrowego rezonansu 

magnetycznego oraz endoskopy i urządzenia do terapii dożylnej – czy Zamawiający 
dopuszcza w odniesieniu do tego mienia wprowadzenie postanowień dodatkowych w 
postaci: 

− „Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego 
rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta 
została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach niniejszej umowy środki 
chłodzące takie jak: hel, azot itp. są materiałami pomocniczymi.  Koszty 
ogrzewania i/lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy 
pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania 
za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Oblodzenie nie jest uznane jako 
szkoda w sprzęcie. Dostarczone przez producenta standardowe 
oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, 
kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty 
odszkodowania za szkodę. 

− Ubezpieczyciel. ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w 
urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod 
następującymi warunkami: 
� w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki 

bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym 
stanie, 

� przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane 
tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,  

� przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące 
odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, 
konserwacji i przechowywania.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem 
 
Pytanie: 
15. Prosimy o potwierdzenie, iż wskazane dla ubezpieczenia ryzyko dewastacji 
(wandalizmu) odnosi się do dewastacji (wandalizmu) związanego z ryzykiem kradzieży z 
włamaniem i rabunku, czyli dotyczy rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia 
ubezpieczonego mienia, spowodowanego przez osoby trzecie, które uzyskały do niego 
dostęp w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku. 
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Odpowiedź: Ryzyko dewastacji wskazane w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji dotyczy jedynie dewastacji związanej z 
ryzykiem kradzieży z włamanie i rabunku.  

 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 
Pytanie: 
16. Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli w poniższej treści dla sprzętu 
najmowanego/leasingowanego/dzierżawionego? 
Ograniczenie odpowiedzialności przy umowie najmu/leasingu/dzierżawy  
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż UBEZPIECZYCIEL 
ogranicza ochronę ubezpieczeniową i przyjmuje odpowiedzialność za sprzęt elektroniczny 
ubezpieczony przez najemcę/leasingobiorcę/dzierżawcę wyłącznie od zagrożeń nie objętych 
odpowiedzialnością wynikającą z zawartego kontraktu najmu/leasingu/dzierżawy. 
Klauzula ta nie narusza prawa regresowego. 
Niniejsza Klauzula ma zastosowanie w przypadku, kiedy Ubezpieczający jest najemcą/ 
leasingobiorcą lub dzierżawcą ubezpieczonego sprzętu, 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
17. Czy jest podpisana kompleksowa umowa konserwacyjna? Jeśli tak to prosimy wskazać 
którego sprzętu dotyczy. 
Odpowiedź: Odpowiedź zostanie podana w późniejszym terminie. 
 
Pytanie: 
18. Czy sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu 
gruntu? Jeśli tak, to prosimy wskazać który. 
Odpowiedź: Odpowiedź zostanie podana w późniejszym terminie. 
 
Pytanie: 
19. Prosimy wskazać których pozycji w wykazie mienia ma dotyczyć rozszerzenie 
dotyczące ubezpieczenia lamp. 
Odpowiedź: Ubezpieczenie lamp dotyczy mienia zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk, które posiadają lampy. 
 
Pytanie: 
20. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie klauzuli dodatkowej dotyczącej 
sprzętu przenośnego o treści: 
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą 
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż TU rozszerza 
zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w 
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elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym 
do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu TU 
odpowiada tylko wtedy gdy: 
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie 

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

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

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku 

kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w 
wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. 

TU nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek 
niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie: 
21. W przypadku, gdy deklarowany do  ubezpieczenia sprzęt medyczny obejmuje 
urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz endoskopy i urządzenia do terapii 
dożylnej – dodatkowo klauzul w brzmieniu: 
Odpowiedź: W pytaniu brak treści klauzuli. Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Pytanie: 
22. Prosimy o akceptację wprowadzenie udziałów własnych:  
Dla sprzętu medycznego 5% wartości szkody nie mniej niż 1000 PLN 
Dla pozostałego sprzętu 5% wartości szkody nie mniej niż 300 PLN 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
Klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej obligatoryjne: 
Pytanie: 
23. Kl. 1 Klauzula przepięć -   czy Zamawiający akceptuje zastosowanie w klauzuli przepięć 
franszyzy w wysokości 10% min.. 5 000 PLN; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
24. Kl. 7 Klauzula podatku VAT – czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie frazy „o ile 
Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości 
odliczenia podatku VAT.” 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie: 
25. Kl. 10 Klauzula wartości księgowej brutto - – czy Zamawiający wyraża zgodę na 

modyfikację drugiego zdania klauzuli jn.: 
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 szkody, a 
także w przypadku nie odbudowywania/nie odtwarzania mienia lub w przypadku sprzętu 
elektronicznego lub medycznego starszego niż 4 lata. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
Załącznik nr 9 do SIWZ 50/ZA/2013 
Pytanie: 
26. Prosimy o aktualizację informacji dotyczącej szkodowości  zamieszczonej w SIWZ 
zgodnie z załączonym do pytań oświadczeniem. 
Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia szkodowość podaną w załączniku nr 9 do SIWZ o 
rezerwę w wysokości 15 000 zł utworzoną w 2013 roku z tytułu ubezpieczenia OC – 
działalność medyczna. 
 
Pytanie: 
27. W odniesieniu do szkód zgłoszonych do Zamawiającego wskazanych w SIWZ prosimy 
o informację o dacie powstania szkody w odniesieniu do pozycji 7 (zakażenie wirusem 
WZW) i 8 (niewłaściwie wykonany zabieg). 
Odpowiedź: Odpowiedź zostanie podana w późniejszym terminie. 
 
Pytanie: 
28. Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.09.2013r. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w 
nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej 
treści. Kserokopie lub odpisy złożone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferta 
winna być napisana w języku polskim i winna mieć datę sporządzenia. 
2. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane. 
3. Koperta (opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 
 
Przetarg - ubezpieczenie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z.o.o 

Nie otwierać przed 20.09.2013 r. godz. 13:15 
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VI. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 
1. Oferty należy składać do dnia 20.09.2013 r., do godz. 13:00 na adres: 
 

Supra Brokers Sp. z o.o. 
53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 10 

 
2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 13:15. Następnie 
odbędzie się badanie i ocena ofert. 
 
Pytanie: 
29. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie specyfikacji dot. Konstrukcji budynków – 
informacja w ocenie ryzyka- materiały mieszane. Prosimy o potwierdzenie czy  są materiały 
palne i jaki procentowy udział stanowią w konstrukcji budynków.  
Odpowiedź: Odpowiedź zostanie podana w późniejszym terminie. 
 
Pytanie: 
30. Prosimy o podanie, który z budynków wykonany jest z płyt warstwowych z palnym 
wypełnieniem. Zgodnie z rejestrem majątku nie ma takich budynków.   
Odpowiedź: Odpowiedź zostanie podana w późniejszym terminie. 
 
Pytanie: 
30. Prosimy o podanie informacji, czy w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach odbyły 
się remonty. Proszę o podanie, w których budynkach oraz kiedy i w jakim zakresie. 
Odpowiedź: Odpowiedź zostanie podana w późniejszym terminie. 
 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Jacek Kopacz 
 


