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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 (2) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej 

SPZOZ w Parczewie 

 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

W związku z modyfikacją treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym 

postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), Zamawiający 

SPZOZ w Parczewie dokonuje zmian: 

 

Zamawiający zmienia w Załączniku Nr 4  

1. Dotyczy: pkt. 3. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 

      W ppkt 3.8.2. wykreśla się „wodę bieżącą” i otrzymuje nowe brzmienie: 

„Ubezpieczenie zawarte jest w systemie od wszystkich ryzyk. Ochroną objęte zostają 
wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 
Ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez: rozmyślne zniszczenie lub 
uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie; 
kradzież z włamaniem i rabunek; pożar - również bez widocznego płomienia, eksplozje 

wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego, 

uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie; powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody, 

deszcz nawalny, mróz, wichurę (17,5m/s), grad, lawinę, spadnięcie skał, huk ponaddźwiękowy 

oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.” 

2. Wykreśla się w 3.11. ppkt. b) Klauzula prolongacyjna 

Wykreśla się w pkt. 4.8 ppkt. b) Klauzula prolongacyjna 

Wykreśla się w pkt. 6 cały ppkt 6.3 Klauzula prolongacyjna  

3. Zamawiający dodaje w pkt 6.8 ppkt 7 o treści:  

„Ubezpieczyciel nie obejmuje nowych lokalizacji położonych na terenach zalewowych, 
a zabezpieczenia muszą spełniać wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.”  

4. Zamawiający dodaje w pkt 3. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ppkt 3.8.7 o treści: 

„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się  odpowiedzialność 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.” 

 
Dotyczy -  4. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk     
 

5. W załączniku nr 4 do SIWZ w pkt 4.4. było:   „Udział własny w szkodzie zniesiony;” 
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      W załączniku nr 4 do SIWZ  pkt 4.4. otrzymuje nowe brzmienie: 

     „Franszyza redukcyjna/ udział własny  w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł, a 

dla    tomografu komputerowego 5% wartości szkody nie mniej niż 5 000,- zł.” 

 

6. W załączniku nr 4 do SIWZ w pkt 4.5. było:  „ Franszyza redukcyjna na poziomie 500,- zł;” 

W załączniku nr 4 do SIWZ  pkt 4.5. otrzymuje nowe brzmienie: 

 „Franszyza redukcyjna/ udział własny  w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł, a 

dla   tomografu komputerowego 5% wartości szkody nie mniej niż 5 000,- zł.” 

 
7. W załączniku nr 4 do SIWZ w pkt 4.3. było: 

„Zakres ubezpieczenia: 
Ubezpieczenie zawarte jest w systemie od wszystkich ryzyk, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych; 
ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez: zaniedbanie, niewłaściwe 
użytkowanie, nieostrożność, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie; 
kradzież z włamaniem i rabunek; działanie ognia - również bez widocznego płomienia, eksplozje 
wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego; 
działanie wody – zalanie, burza, powódź, sztorm, wylew wód podziemnych, deszcz nawalny, wilgoć, 
parę wodną i ciecz w innej postaci oraz mróz, grad, śnieg, podniesienie się poziomu wody, wody 
gruntowe, korozja, para wodna, , wilgoć i płyny innego rodzaju, burzę,  grad, lawinę, spadnięcie 
skał; błędy konstrukcyjne, materiałowe, produkcyjne, przepięcie, indukcję, pośrednie uderzenie 
pioruna.” 

 

W załączniku nr 4 do SIWZ  pkt 4.3. otrzymuje nowe brzmienie: 

„Zakres ubezpieczenia: 
       Ubezpieczenie zawarte jest w systemie od wszystkich ryzyk, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych; 

ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez: zaniedbanie, niewłaściwe 

użytkowanie, nieostrożność, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie; 

kradzież z włamaniem i rabunek; działanie ognia - również bez widocznego płomienia, eksplozje 

wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego; 

działanie wody – zalanie, burza, powódź, sztorm, wylew wód podziemnych, deszcz nawalny, wilgoć, 

parę wodną i ciecz w innej postaci oraz mróz, grad, śnieg, wody gruntowe, para wodna, , wilgoć i 

płyny innego rodzaju, burzę,  grad, lawinę, spadnięcie skał; błędy konstrukcyjne, materiałowe, 

produkcyjne, przepięcie, indukcję, pośrednie uderzenie pioruna.” 

8. W załączniku nr 4 do SIWZ w pkt 4.  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

dodaje się nowy punkt 4.9. o następującej treści: 

„Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się  odpowiedzialność 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.” 

         Podpisał:                 

                                       Dyrektor  
                                                                                   Samodzielnego Publicznego  
                                                                                    Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                                                                                             w Parczewie  

                                                                        mgr Janusz Hordejuk 


