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                                                                                              Parczew, dnia 03.02.2014r. 
 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/5/2014 (1) 
Dotyczy: usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej 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 2013r poz. 907 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. 
 

Pytanie nr 1 

 Do wszystkich ryzyk – prosimy o możliwość wprowadzenia klauzuli w brzmieniu: 
Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z 
zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu 
ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie 
poniżej określone sytuacje: 

a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 
ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,   

b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia 
przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

c) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia 
analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej 

d) jeżeli wskaźnik szkodowości na 3 miesiące przed zakończeniem pierwszego okresu 
ubezpieczenia (liczony jako suma odszkodowań i założonych rezerw na zgłoszone szkody 
(szkody i rezerwy zgłoszone w bieżącym, pierwszym okresie ubezpieczenia) do składki należnej 
za 9-miesięczny okres ubezpieczenia) przekroczy 30%.. 

 
Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w klauzuli wypowiedzenia umowy w § 6 
załącznika nr 5 do SIWZ, zmiana polega dodaniu punktu d) oraz modyfikacja. 
 
Pytanie nr 2: 
 
Dotyczy: Dobrowolnego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (deliktowej i kontraktowej): 

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  
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Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w pkt. 2.6 załącznik nr 4 do SIWZ. Zmiana polega 
na nadaniu pkt. 2.6 w załączniku nr 4 do SIWZ oraz modyfikacja.  
W pozostałym zakresie zamawiający wyjaśnia, iż terminy zdarzenie i wypadek ubezpieczeniowy 
o których mowa w pkt. 2.6 załącznik nr 4 do SIWZ, rozumie się jako równoznaczne. 
 
Pytanie nr 3: 

Analogicznie do powyższej zmiany prosimy o zastąpienie we wszystkich podlimitach: 
Zapis przed zmianą: 
„na jedno  i wszystkie zdarzenia”  
Zapis po zmianie: 
 „na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia”  

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ polegającej na 
zastąpieniu we wszystkich podlimitach. W pozostałym zakresie zamawiający wyjaśnia, iż terminy 
zdarzenie i wypadek ubezpieczeniowy o których mowa w załączniku nr 4 do SIWZ w pkt. 2  
- Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rozumie się jako równoznaczne. 
 
Pytanie nr 4: 

Prosimy o zmianę poniższego zapisu: 
Zapis przed zmianą: 
Pkt.2.5. 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. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian oraz modyfikacja.  
 

 Pytanie nr 5: 

Dotyczy -  Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – All risks     

 Prosimy o informację, z czego wynika zwiększenie wartości budynków w roku 2015, zgodnie ze SIWZ 
od 01.04.2015r. 
 
Odpowiedź:  

Zwiększenie wartości budynków w roku 2015 od 01.04.2015r. będzie wynikało z przeprowadzonych 

inwestycji budowlanych w celu przystosowania szpitala  do wymogów określonych w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, w zakresie 

zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji 

mechanicznej, instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej.  

Z poważaniem 

 
Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej 

 w Parczewie  
                                                                                                  mgr Janusz Hordejuk  

           


