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Wrocław, 07.02.2012 r.  
 

 
Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego 
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 8/05/01/2012/NU/Krosno 

 
Działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers 
Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 
 
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ  

1. Proszę o wyjaśnienie – zapisu „ odpowiedzialność cywilna za szkody podwykonawców  
podlimit  300.000zł.” -  jakich podwykonawców dotyczy, w jakim zakresie działania,  oraz 
zwracamy się z prośbą o   zmianę wysokości podlimitu do 100.000zł. 
Odpowiedź: usunięte zostaje z dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
rozszerzenie o szkody wyrządzone przez podwykonawców  
 
 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW  
 
1. czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i 

innych żywiołów dodatkowego rozszerzenia zakresu dotyczącego sprzętu medycznego 
w brzmieniu: 

„Dodatkowe rozszerzenie zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka, tj. 
m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie 
przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) zgodnie z 
poniższym opisem: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty medyczne od 
szkód mechanicznych spowodowanych : 
a) działaniem człowieka, 
b) wadami produkcyjnymi, 
c) przyczynami eksploatacyjnymi. 
Za szkody spowodowane: 
a)działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 
uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby 
trzecie, 
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b)wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu 
lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas 
wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 
c)przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody 
eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez 
zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia,  eksplozję lub implozję, 
przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, 
sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody : 
a)   w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, 
związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, 
brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 
b)   w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje 
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 
c)   w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
d)   będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e)   w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 
naprawczy, 
f)    spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
g)   o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 
obtłuczenia,    
h)   wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
i)    w postaci utraty zysku  
Franszyza redukcyjna: 
- dla sprzętu o wartości pow. 500.000 tyś zł - 5% szkody min. 5.000,zł ;  
- dla pozostałego sprzętu - 5% szkody min. 1.000,zł  
Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia „ 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego rozszerzenia 
 

3.  czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie do ubezpieczenia mienia od ognia i 
innych żywiołów  treści klauzuli w brzmieniu: 

Klauzula  - Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej  
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż PZU S.A. 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. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Powyższa klauzul dotyczy jedynie 
rozszerzenia zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka. 
 

 

Klauzula  - Wyłączenie lamp elektronowych 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność PZU S.A. 
za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych została całkowicie wyłączona z zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej; 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody  
 

4. zwracamy się z prośbą o wykaz pozycji/mienia ujętego w tabeli ruchomości , poz. 
Środki trwałe K ŚT VIII.  

Odpowiedź: Wykaz środków trwałych z grupy VIII w załączeniu. 
 
 
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE ŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 
ORAZ RYZYKA DEWASTACJI  
 
1.  Czy Zamawiający akceptuję wprowadzenie do ubezpieczenia mienia od kradzieży z 

włamaniem  
i rabunku w miejsce rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży 
zwykłej następującą klauzulę: 

„Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży bez włamania: 
Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy 
ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu 
ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że: 
w ramach niniejszej polisy rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko 
„kradzieży zwykłej„ ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w 
miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest 
jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego 
przywłaszczenia. 
W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez 
które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem 
wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie 
Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 

a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory 
inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi; 
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b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego 
działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego 
pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym 
gospodarstwie domowym, 

c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli  dla każdego indywidualnego 
zdarzenia, 

d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez 
zwłokę  
w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia, 

e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji. 
Limit odpowiedzialności: 5.000,00 zł. na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 
Udział własny: 10% szkody min 1 000  zł” 

Odpowiedź: Powyższa treść jest zgodna z treścią w SIWZ za wyjątkiem udziału własnego. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę udziału własnego.  
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Jacek Kopacz  
 


