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Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/4/2012  
Dotyczy: Usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywolnej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej 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.  
I.Pytania: Dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności: 

1. Prosimy o odpowiedź czy dla szkód rzeczowych i osobowych wyrządzonych osobie trzeciej  
w związku z prowadzeniem działalności pozaleczniczej, w związku z posiadanym mieniem oraz 
dla szkód rzeczowych w związku z prowadzeniem działalności leczniczej Zamawiający 
dopuszcza wprowadzenie definicji wypadku w treści: „śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie 
rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy”? 

2. Proponujemy wprowadzenie odrębnej Sumy gwarancyjnej dla w/w szkód rzeczowych 
i osobowych w wysokości: 500.000,00 PLN  

3. Proszę o usunięcie z zakresu odpowiedzialności poniższych klauzul: 
- klauzuli prolongacyjnej; 
- klauzuli przekształceniowej. 

Odpowiedzi: 
Ad.1  Zamawiający dopuszcza definicję wypadku/ zdarzenia w treści: „śmierć, uszkodzenie ciała, 

doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy” 
Ad.2 Zamawiający dopuszcza odrębną Sumy Gwarancyjną dla  szkód rzeczowych i osobowych 

w wysokości: 500.000,00 PLN  
Ad.3 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli prolongacyjnej i przekształceniowej 

z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. 
 
II.Do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: 

1. proszę o podanie dla mienia pracowniczego (system pierwszego ryzyka) limitu łącznego.  
2. proszę o podanie dla mienia osób trzecich ( system pierwszego ryzyka) limitu łącznego.  
3. proszę o wprowadzenie limitu na rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby 

trzecie 50.000,00zł.  
4. proszę o usunięcie z zakresu: mróz, opady deszczowe i bieżąca wodę 

Odpowiedzi: 
Ad.1  Zamawiający dopuszcza limit łączny na 20 000,- zł w systemie na pierwsze ryzyko.  
Ad.2  Zamawiający dopuszcza limit łączny na 20 000,- zł w systemie na pierwsze ryzyko.  
Ad.3 Zamawiający dopuszcza limit na rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia przez osoby 

trzecie 50.000,00zł.  
Ad.4 Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich 

ryzyk: mróz, opady deszczowe i bieżącą wodę. 
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