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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie 21-200 

Parczew   ul. Kościelna 136    tel. (083 ) 355-21-02  fax. (083) 355-21-00 

        www.spzozparczew.pl            e-mail: sekrspzozparczew@wp.pl 

 

Dział  Zamówień Publicznych                Parczew, dn. 25.01.2013r. 

fax (83) 355-21-13    

 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/3/2013 (1) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej 

SPZOZ w Parczewie 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 

r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela 

odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza 

się na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

Dotyczy: Dobrowolnego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (deliktowej i kontraktowej): 
 
1. Prosimy o zmianę poniższego zapisu: 

Zapis przed zmianą: 
Suma Gwarancyjna – 100 000 PLN na jedno  i wszystkie zdarzenia  
Zapis po zmianie:  
      Suma Gwarancyjna – 100 000 PLN na jeden  i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym 

okresie     ubezpieczenia  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia do pkt 2.7 załącznik nr 4, iż terminy zdarzenie i wypadek 

ubezpieczeniowy rozumie się jako równoznaczne.  
 

2. Analogicznie do powyższej zmiany prosimy o zastąpienie we wszystkich limitach: 
    Zapis przed zmianą: 

„na jedno  i wszystkie zdarzenia”  
  Zapis po zmianie: 
 „na jeden  i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia”  
Odpowiedź:  
Zamawiający wyjaśnia, iż terminy zdarzenie i wypadek ubezpieczeniowy rozumie się jako 
równoznaczne, o których mowa w załączniku nr 4 pkt 2 Dobrowolne ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej.  
 

3. Prosimy o zmianę poniższego zapisu: 
Zapis przed zmianą: 
Pkt.2.6. Warunki szczególne: 
Ochroną ubezpieczeniową są objęte roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych 
w okresie trwania umowy ubezpieczenia, choćby poszkodowani zgłosili je po tym okresie, jednakże 
przed upływem terminu przedawnienia – „act commited”.  
Przez zdarzenie rozumie się działanie lub zaniechanie, które spowodowało szkodę. 
Zapis po zmianie: 
Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego 
w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu 
przedawnienia. 
Za wypadek przyjmuje się: śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, 

zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody dotyczy pkt 2.6. załącznik nr 4. 
 

4. Prosimy o akceptację na wprowadzenie do zakresu poniższych treści klauzul: 
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, zakres 
ubezpieczenia zostaje rozszerzony 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.  
 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w sprecyzowanie zapisu zawartego w załączników nr 4  
pkt 2.5. ppkt c). 
 

5. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane przeniesieniem chorób 
zakaźnych i zakażeń – z podlimitem SG: 100.000,00 na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe 
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, zakres 
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane 
przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń 
2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 
1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,    
2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, o których istnieniu w chwili 
zawierania   umowy ubezpieczony wiedział, 
3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii 
gąbczastych oraz HIV. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż w/w rozszerzenie opisał w załączniku nr 4  pkt 2.5. ppkt a). 
 
 
Dotyczy -  Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – All risks     
 

1. Prosimy o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia: 
            Zapis przed zmianą: 
Klauzula automatycznego pokrycia – zakresem ubezpieczenia zostaje automatycznie objęte 
mienie, w którego posiadanie wejdzie ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności 
ubezpieczyciela nie przekraczające 20% sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia ulega 
podwyższeniu z chwilą udokumentowanego zakupu środka trwałego. W przypadku gdy wartość 
mienia nie przekroczy 10% zakład ubezpieczeń nie naliczy dodatkowej składki. 
Zapis po zmianie: 
1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: 
a) nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową 
ubezpieczenia,  
b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek dokonanych 
inwestycji zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach 
określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez  Ubezpieczonego 
a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia 
prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się 
wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie  
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nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno 
być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. 
Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz 
prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 
2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia 
w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia  
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy 
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości  10% wartości łącznej sumy 
ubezpieczenia  
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza 
przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia.  
5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na 
następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres 
świadczonej ochrony ubezpieczeniowej  w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza 
okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym 
okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.  
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu 
wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na 
zasadach określonych w ust. 5.  
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany klauzuli zawartej w załączniku nr 4  pkt 6.5. 
 

2. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego mienia osób trzecich: 
Zapis przed zmianą: 
Mienie osób trzecich (np.: pacjentów) 
Zapis po zmianie: 
Mienie osób trzecich 
(Rzeczy pacjentów objęte są ochroną wg klauzuli – zakres oc - w w/w treści) 
Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza sprecyzowanie zapisu zawartego w załączników nr 4 pkt 
3.1. ppkt 4 na: Mienie osób trzecich. 
 

3. Prosimy o korektę poniższego zakresu: 
Zapis przed zmianą: 
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunkiem - system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko 
z włączeniem kosztów naprawy zabezpieczeń w ramach sumy ubezpieczenia  
Zapis po zmianie: 
ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunkiem - system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, 
z włączeniem kosztów naprawy zabezpieczeń- podlimit 10 000,- zł; 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sprecyzowanie zapisu zawartego w załączniku nr 4 pkt 3.2.  
 

4. Prosimy o usunięcie z zakresu ochrony mienia od wszystkich ryzyk: szkód wyrządzonych przez  
wodę bieżącą, mróz. 
Odpowiedź:  Modyfikacja siwz. SPZOZ.V.ZP-3520/3/2013 (2). 
 

5. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: 
„Dla ryzyka rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia wprowadza się podlimit 
odpowiedzialności w wysokości 50.000,-zł” zgodnie z limitem i klauzulą wandalizmu proponowanej w 
poniższej treści: 
       
       KLAUZULA DEWASTACJI / WANDALIZMU 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel 
obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które 
uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez 
osoby trzecie. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez 
okres dłuższy niż 30 dni. 
Limit odpowiedzialności: 50.000,-zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z 
podlimitem: 5.000,- zł  dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sprecyzowanie klauzuli w/w zawartej w załączniku nr 4 
pkt 3.8.3. 
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6. Prosimy o usunięcie klauzuli prolongacyjnej  

Odpowiedź:  Modyfikacja (pkt 3.11. ppkt  b) siwz) SPZOZ.V.ZP-3520/3/2013 (2).    

 
7. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: 

Dla ryzyka przepięć wprowadza się podlimit odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł; - wg  
klauzuli przepięć 200.000,00 zł 
Odpowiedź:  Zamawiający precyzuje następujący zapis: dla ryzyka przepięć wprowadza się limit 
sumy gwarancyjnej w wysokości 100 000,- zł wg klauzuli  przepięć dotyczy pkt 3.8.4. i pkt 6.9. 
załącznik nr 4. 
 

      10. Prosimy o możliwość wprowadzenia do Klauzuli kosztów ewakuacji  limitu odpowiedzialności na       
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 40.000,00 zł 

              Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do Klauzuli kosztów ewakuacji limitu 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 
40.000,00 zł i zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr 4 pkt 3.8.6. pozostawia sumę 
ubezpieczenia na poziomie 30 000,- zł. 

 
      11. Prosimy o dodanie do Klauzuli automatycznej ochrony dla nowych lokalizacji zapisu, o treści: 
           ”Ubezpieczyciel nie obejmuje nowych lokalizacji położonych na terenach zalewowych, a 

zabezpieczenia muszą spełniać wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.” 
Odpowiedź:  Modyfikacja (pkt 6.8 ppkt 7) siwz. SPZOZ.V.ZP-3520/3/2013 (2). 

 
      12. Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia wyłączenia odpowiedzialności za szkody 

spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system 
klimatyzacyjny. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy 
wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych 
(odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu. 

   Odpowiedź:  Modyfikacja (pkt 3 ppkt 3.8.7) siwz SPZOZ.V.ZP-3520/3/2013 (2). 
 

 
Dotyczy -  4. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk      
 

1. Prosimy o możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej/ udziału własnego w wysokości 5%     
wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 zł;  dla tomografu komputerowego 5% wartości szkody nie 
mniej niż 10.000,00 zł 

    Odpowiedź:  Modyfikacja (pkt 4.4. i pkt 4.5) siwz SPZOZ.V.ZP-3520/3/2013 (2). 

 
2. Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód wyrządzonych z tytułu 

„podniesienia się poziomu wody, korozji” 

    Odpowiedź:  Modyfikacja (pkt 4.3.) siwz SPZOZ.V.ZP-3520/3/2013 (2). 

 
3. Prosimy o dodanie do zapisu w zakresie ochrony ubezpieczeniowej treści : Ochrona 

ubezpieczeniową objęte zostaną szkody powstałe wskutek błędów konstrukcyjnych, wad 
materiałowych, wad produkcyjnych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji” 

    Odpowiedź:  Modyfikacja (pkt 4.3.) siwz SPZOZ.V.ZP-3520/3/2013 (2). 

 
4. Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia wyłączenia odpowiedzialności za szkody 

spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system 
klimatyzacyjny. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy 
wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych 
(odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu. 

    Odpowiedź:  Modyfikacja (pkt 4.9.) siwz SPZOZ.V.ZP-3520/3/2013 (2). 

 

Podpisał:                 

                                       Dyrektor  
                                                                                   Samodzielnego Publicznego  
                                                                                    Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                                                                                             w Parczewie  

                                                                        mgr Janusz Hordejuk 


