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WYJAŚNIENIE I ZMIANA  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA O9FERT 
  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/79/2017, pn. Ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej, mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne 

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017, poz. 1579) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 

w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak jw. zostały złożone pytania do treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść, i w oparciu o art. 12a 

ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert: 
 

Pytania Wykonawcy 
 

ZESTAW 1 

 
Zadanie nr 2: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii.  
 

1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na 

użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie 
budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny 

 
Odpowiedź: Wszystkie budynki, tam gdzie przepisy prawa tego wymagają – posiadają 

pozwolenia na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. 
 

2. Prosimy o usunięcie z wzoru umowy paragrafu 5 dotyczącego kar umownych.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z projektu umowy paragrafu 5 

dotyczącego kar umownych dla zadania nr 2. Zamawiający zmienia jednakże § 5 załącznika nr 
4B do SIWZ – Projekt Umowy dla zadania nr 2, poprzez skreślenie ust. 4. Patrz także 

odpowiedź do pytania 29. 

 
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4B do SIWZ – Projekcie 

Umowy dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

3. Uprzejmie prosimy o obniżenie limitu dla szkód w wyniku przepięć z 1 500 000,00 zł na 700 000,00 zł 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

4. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka topnienia mas śniegu lub lodu w 
wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego 

odpowiedniego dla Zamawiającego 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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5. W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o jej rozszerzenie o zapis: 

„Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:  
wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające 

pozwolenia na budowę”. 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe wyłączenie. 
 

6. W odniesieniu do klauzuli robót budowlano-remontowych prosimy o jej rozszerzenie o zapis:  

„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, pod warunkiem, że prace te:  
1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,  

2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku/budowli,  
3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie 

Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,  

4) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.” 
 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do klauzuli robót budowlano-
montażowych rozszerzenie o zapis: 

„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody, pod warunkiem, że prace te:  
1) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej budynku/budowli,  

2) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania.” 

 
7. Uprzejmie prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli aktów terroryzmu 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

8. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o rozszerzenie klauzuli o następujący zapis: „Z zakresu 
ochrony wyłączone są szkody:  

1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych,  
2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania 

jądrowego, skażenia radioaktywnego  

3) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz 
fałszywych alarmów  

4) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, 
niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni  

5) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych 
aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z 

Ubezpieczycielem, zanim środki te zostały podjęte” 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w odniesieniu do klauzuli aktów terroryzmu rozszerzenie 

o zapis: 
„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:  

1) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych,  

2) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, 
promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,  

3) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich,  
4) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, 

niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 60 dni.” 
Patrz także odpowiedź do pytania 47. 

 

9. Uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli aktów terroryzmu z 3 000 000,00 
zł na 1 000 000,00 zł 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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10. Uprzejmie prosimy o wykreślenie z postanowień ogólnych do wszystkich ubezpieczeń następującego 
zapisu: „ Ubezpieczającemu przysługuje zniżka z tytułu niskiej szkodowości …….” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

11. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli automatycznego uzupełniania sumy 
ubezpieczenia 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 

12. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli zwrotu części składki 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podkreśla, że Klauzula 
zwrotu części składki jest fakultatywna. 

 

13. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane 
są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo 

pisemnym protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających 
powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny 

 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

14. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z 
obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku 

prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem budynków A i B. Budynki A i 

B nie spełniają wymogów p.poż z uwagi na fakt, iż posiadają drewniane klatki schodowe i 
zbyt długie ciągi ewakuacyjne (w budynkach jest zamontowany m.in. SAP i instalacja 

hydrantowa) - zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Państwowej Straży Pożarnej usunięcie 
wskazanych braków  ma być dokonane do końca 2018 r. 

 

15. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację: a) czy 
Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic 
b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi 

negatywnej, prosimy o wskazanie różnic c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń 
był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych 

ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie 

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia  
 

Odpowiedź: Lokalizacja Sokołowskiego  
Zamawiający wyjaśnia, iż: 

a) Był w okresie ostatnich 3 lat w zakresie działalności dotychczasowego 

Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego ubezpieczony w zakresie 
ubezpieczeń określonych w SIWZ za wyjątkiem: 

- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w odniesieniu do elektronicznego sprzętu 
medycznego. Tego rodzaju mienie nie było zgłaszane do ubezpieczenia w tym rodzaju 

ubezpieczenia; 
- w okresach ubezpieczenia 01.01.2014 – 31.12.2016 zakres ochrony w ramach 

ubezpieczenia mienia obejmował ryzyka nazwane (oraz ubezpieczenia mienia od 

kradzieży z włamaniem i rabunku). W okresie ubezpieczenia 01.01.2017 – 31.12.2017 
r zakres ubezpieczenia oparty jest o formułę all risks; 

b) wszystkie obiekty/lokalizacje związane z działalnością dotychczasowego 
Specjalistycznego Szpitala im. prof. Alfreda Sokołowskiego były objęte ochroną 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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c) zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń zawieranych przez 
Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego był zbliżony do określonego w 

SIWZ przy uwzględnieniu różnic wynikających z przyjętego systemu ubezpieczeń 

zgodnie z pkt a); 
d) W poprzednich umowach ubezpieczenia zawieranych przez dotychczasowy 

Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego miały zastosowanie poniższe 
franszyzy i udziały własne: 

 
Okres ubezpieczenia 01.01.2017 – 31.12.2017 

-  ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Franszyza integralna: 200 PLN, dla mienia pracowniczego i gotówki: brak 
Udział własny w ryzyku kradzieży zwykłej: 500,00 PLN 

 

 ubezpieczenie szyb od stłuczenia 

Franszyza integralna: 80,00 zł 
Franszyza redukcyjna, udział własny: brak 

 

 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Franszyza redukcyjna: dla sprzętu stacjonarnego 150,00 PLN w szkodzie, dla kosztów 

odtworzenia danych: 5% kwoty odszkodowania, nie więcej niż 1 000,00 PLN 

 

 ubezpieczenie maszyn 

Franszyza redukcyjna: 400,00 PLN 

Franszyza integralna, udział własny: zniesione 
 

Okres ubezpieczenia 01.01.2016 – 31.12.2016 

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

Franszyza integralna: 200 PLN, dla mienia pracowniczego i gotówki: brak 

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak (za wyjątkiem szkód powstałych w wyniku 
zalanie przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe itp.: franszyza redukcyjna 

300,00 zł) 

 

 ubezpieczenie szyb od stłuczenia 

Franszyza integralna: 80,00 zł 

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak 
 

  ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak 
 

 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Franszyza redukcyjna: dla sprzętu stacjonarnego 150,00 PLN w szkodzie, dla kosztów 

odtworzenia danych: 5% kwoty odszkodowania, nie więcej niż 1 000,00 PLN 
 

 ubezpieczenie maszyn 

Franszyza redukcyjna: 400,00 PLN 
Franszyza integralna, udział własny: zniesione 

 

Okres ubezpieczenia 01.01.2015 – 31.12.2015 
-  ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

Franszyza integralna: 200 PLN, dla mienia pracowniczego i gotówki: brak 
Franszyza redukcyjna, udział własny: brak 

 

  ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Franszyza integralna: brak 
Franszyza redukcyjna, udział własny: brak 

 

 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Franszyza integralna, udział własny: brak 
Franszyza redukcyjna: dla sprzętu stacjonarnego 150,00 PLN w szkodzie, dla kosztów 

odtworzenia danych: 5% kwoty odszkodowania, nie więcej niż 1 000,00 PLN 
 

 ubezpieczenie maszyn 

Franszyza redukcyjna: 400,00 PLN 

Franszyza integralna, udział własny: zniesione 
 

Okres ubezpieczenia 01.01.2014 – 31.12.2014 

 ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

Franszyza integralna: 200 PLN, dla mienia pracowniczego i gotówki: brak 

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak 

 

 ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak 
 

 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

Franszyza integralna, udział własny: brak 

Franszyza redukcyjna: dla sprzętu stacjonarnego 150,00 PLN w szkodzie, dla kosztów 
odtworzenia danych: 5% kwoty odszkodowania, nie więcej niż 1 000,00 PLN 

 

 ubezpieczenie maszyn 

Franszyza redukcyjna: 400,00 PLN 
Franszyza integralna, udział własny: zniesione 

 
Lokalizacja Arkońska 

Zamawiający wyjaśnia, iż:  
a) Był w okresie ostatnich 3 lat ubezpieczony w zakresie ubezpieczeń określonych w SIWZ za 

wyjątkiem: 

- w okresie ubezpieczenia 01.01.2014 – 31.12.2015 zakres ochrony w ramach 
ubezpieczenia mienia obejmował ryzyka nazwane (oraz ubezpieczenia mienia od 

kradzieży z włamaniem i rabunku). W okresie ubezpieczenia 01.01.2016 – 31.12.2017 
r zakres ubezpieczenia oparty jest o formułę all risks; 

- w okresie ubezpieczenia 01.01.2014 – 31.12.2015 brak było ubezpieczenia maszyn i 

urządzeń od awarii 
e) wszystkie obiekty/lokalizacje związane z działalnością SPWZ były objęte ochroną; 

f) zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był zbliżony do określonego w 
SIWZ przy uwzględnieniu różnic wynikających z przyjętego systemu ubezpieczeń 

zgodnie z pkt a); 

g) W poprzednich umowach ubezpieczenia miały zastosowanie poniższe franszyzy i 
udziały własne: 

Okres ubezpieczenia 01.01.2014 – 31.12.2015 
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

Franszyza  redukcyjna/udział własny:  

- dla szkód wynikających z zalania przez nieszczelne dachy, stolarkę okienną i 
drzwiową itp., w tym szkody zadaniowe powstałe w wyniku topnienia zalegającego na 

połaciach dachowych śniegu - franszyza redukcyjna 500 zł, 
- dla szkód powstałych w związku z pracami ziemnymi lub robotami montażowo  

budowlanymi  - franszyza redukcyjna 500 zł, 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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- dla szkód powstałych  na skutek przepięć w wyniku pośredniego uderzenia pioruna 
oraz w wyniku niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego i indukcji 

elektromagnetycznej  franszyza redukcyjna 500 zł. 

 - pozostałe – brak. 
Franszyza  integralna: 

- mienie pracowników, gotówka – brak, 
- pozostałe – 400,00 zł. 

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, szyb od 
stłuczenia 

Franszyza integralna: 100 USD z wyłączeniem zastosowania w ubezpieczeniu szyb od 

stłuczenia 
Franszyza redukcyjna/udział własny: brak 

 
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Franszyza integralna: brak. 

Franszyza redukcyjna/udział własny: 
(1) szkody materialne: 

a) sprzęt stacjonarny – 10% szkody nie mniej niż 300,00 zł nie więcej niż 1.000,00 zł; 
b) sprzęt przenośny – 10% szkody nie mniej niż 300,00 zł nie więcej niż 1.000,00 zł, w 

ryzyku kradzieży z włamaniem lub rabunku poza miejscem ubezpieczenia 15% wartości 
szkody; 

c) aparatura medyczna – 2.000,00 zł w szkodzie, 

d) sprzęt o wartości do 1.000,00 zł – brak. 
 (2) dane i oprogramowanie oraz zewnętrzne nośniki danych – 300 zł w szkodzie. 

 
 - ubezpieczenia komunikacyjne OC, NNW, AC 

Udział własny/franszyza redukcyjna w AC: brak. 

Franszyza integralna w AC: – 350,00 zł. 
Pozostałe ryzyka: brak 

 
Okres ubezpieczenia 01.01.2016 – 31.12.2017 

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 

Franszyza  redukcyjna/udział własny – brak. 
Franszyza  integralna: 

- mienie pracowników, gotówka – brak, 
- pozostałe – 400,00 zł. 

-  ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
Franszyza integralna: brak. 

Franszyza redukcyjna/udział własny: 

(1) szkody materialne: 
 a) sprzęt o wartości do 2.000,00 zł – brak. 

 b) aparatura medyczna o wartości do 50.000 zł – 300,00 zł w szkodzie, 
 c) aparatura medyczna o wartości powyżej 50.000 zł –  2.000,00 zł w szkodzie, 

d)pozostały sprzęt stacjonarny i przenośny – 300,00 zł w szkodzie, dla sprzętu 

przenośnego w ryzyku kradzieży z włamaniem i rabunku poza miejscem ubezpieczenia - 
10% wartości szkody nie mniej niż 300 zł, 

e)  w ryzyku kradzieży zwykłej - 10% wartości szkody nie mniej niż 300 zł.  
 (2) dane i oprogramowanie oraz zewnętrzne nośniki danych – 300 zł w szkodzie. 

 
- ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii 

Franszyza integralna: 1.000,00 zł. 

Franszyza redukcyjna/udział własny: brak. 
 

- ubezpieczenia komunikacyjne OC, NNW, AC 
Udział własny/franszyza redukcyjna w AC: brak. 

Franszyza integralna w AC: – 200,00 zł. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Pozostałe ryzyka: brak 
 

16. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają 

przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki 
wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że 

Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 
 

Odpowiedź: W zakresie nie uregulowanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 
ofercie wykonawcy zastosowanie mają odpowiednie ogólne warunki ubezpieczenia 

Wykonawcy bądź inne wzorce umów. W sprawach nie uregulowanych umowami – zgodnie ze 

wzorami umów stanowiących załączniki do SIWZ - zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawne. Wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela występujące w 

OWU bądź innych wzorcach umów mają zastosowanie, o ile z SIWZ i oferty wykonawcy nie 
wynika inaczej. 

 

17. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 
I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 

II. budynki przeznaczone do rozbiórki 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum 

ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia 
 

Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone. 

 
18. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

a) mienie wyłączone z eksploatacji 
b) pustostany 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum 

ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia.  
 

Odpowiedź: Nie zostały zgłoszone. 
 

19. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka terroryzmu w wysokości 

50 000,00 zł natomiast dla graffiti w wysokości 5 000,00 zł 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego w odniesieniu do limitu dla ryzyka 
terroryzmu. Limit dla graffiti wynosi zgodnie z SIWZ 5.000,00 zł.  

 
20. Prosimy o udostepnienie wykazów mienia z podziałem na lokalizacje, które są niezbędne do właściwej 

oceny ryzyka oraz wyliczenia wartości PML.  

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje wykazami mienia z podziałem na lokalizacje. 

Zamawiający podaje w przybliżeniu, iż wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w 
obiektach o najwyższej wartości (biorąc pod uwagę budynki łącznie ze znajdującym się tam 

mieniem) wynosi: 

- w budynku L (lokalizacja Arkońska) wraz z wartością samego budynku wynosi 
30.088.792,48 zł (w tym budynek 23.445.406,50 zł + mienie 6.643.385,98 zł);  

- w budynku M (lokalizacja Arkońska) wraz z wartością samego budynku wynosi 
82.981.508,68 zł (w tym budynek 46.723.427,00 zł + mienie 36.258.081,68 zł);  

- w Budynku Głównym Szpitala przy Sokołowskiego: 
 mienie w Starej bryle wraz z wartością samego budynku Stara bryła wynosi  

107.430.327,71 zł (w tym budynek 77.308.712,24 zł + mienie 30.121.615,47 zł), 

 mienie w Nowej bryle wraz z wartością samego budynku Nowa bryła wynosi 

107.745.998,99 zł (w tym budynek 72 691 287,76 zł + mienie  w Nowej bryle – 
35.054.711,23 zł).  

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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21. W odniesieniu do ubezpieczenia komunikacyjnego prosimy o akceptację zapisu: „Ochroną 
ubezpieczeniową w zakresie Assistance zostaną objęte pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5t. do 10 lat 

te które posiadają ochronę w zakresie AC” 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy zapis. Jednocześnie Zamawiający zmienia 

SIWZ w poniższym zakresie: 
1) w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 6 „Ubezpieczenia komunikacyjne OC, NNW, AC, ASS”, litera 
/B/ w tabeli w zakresie ubezpieczenia (w kolumnie) dla pojazdu RENAULT TRAFIC w 

wierszu „Zakres ubezpieczenia” skreśla się „ASS”. Wiersz wierszu „Zakres 

ubezpieczenia” przyjmuje brzmienie: „OC,NNW, AC”. 
 

2) w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 
„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 6 „Ubezpieczenia komunikacyjne OC, NNW, AC, ASS”, litera 

/B/ pkt 3.3 ppkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ na stronie 58 skreśla się: „oraz dla pojazdu 

specjalnego – sanitarki (z zastrzeżeniem odstępstw odnośnie pojazdu specjalnego 
określonych w SIWZ).”  

Pkt 3.3 ppkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ na stronie 58 przyjmuje brzmienie: 
„Ubezpieczenie assistance dostępne będzie co najmniej dla pojazdów osobowych i 

ciężarowych o ładowności do 2,5 tony, w wieku do 10 lat od okresu pierwszej 
rejestracji, dla pojazdów, które posiadają ochronę w zakresie AC).” Jednocześnie 

Zamawiający poprawia błędną punktację w pk 3.3 na str. 58: powtórzony pkt 2 

poprawia się na pkt 3, a pkt 3 na pkt 4. 
 

3) w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 
„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 6 „Ubezpieczenia komunikacyjne OC, NNW, AC, ASS”, litera 

/B/ pkt 3.3 ppkt 2e załącznika nr 1 do SIWZ na stronie 58 skreśla się: „dla pojazdu 

specjalnego – sanitarki dopuszcza się jako auto zastępcze standardowy pojazd 
osobowy.”  

Pkt 3.3 ppkt 2e załącznika nr 1 do SIWZ na stronie 57 przyjmuje brzmienie: „pokrycie 
kosztów wynajmu auta zastępczego na okres minimum 3 dób.” 

 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie 

internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

4) W załączniku nr 2C do SIWZ (FORMULARZ CENOWY) skreśla się wiersz 36 tabeli.  
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2C do SIWZ 

(FORMULARZ CENOWY), który został zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
22. W odniesieniu do zakresu terytorialnego AC prosimy o akceptację zapisu:  

„Na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe w wyniku: pożaru, 

wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz lub zewnątrz 
pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) oraz kradzieży jego wyposażenia podstawowego lub 

dodatkowego” 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe ograniczenie. 

 
23. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia szyb.  

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 

 
24. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli niezmienności wartości pojazdu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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25. W odniesieniu do assisnatce i holowanie prosimy o akceptację poniższego zapisu: „holowanie poza 
granicami RP do miejsca zamieszkania w Polsce jeżeli zdarzenie wystąpiło do 200km od granicy RP” 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 
26. Prosimy o zmianę sposobu płatności z 12 rat w skali roku na 4 raty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

27. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:  

Klauzula Wypowiedzenia do Umowy Generalnej zawartej na okres 2 lat 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony 
uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-
dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu 
rozliczeniowego 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: 

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

2. 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, 

3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji 
ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie, 

4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 40 dni przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego 
(liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń 
pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy 30%, gdzie przez składkę 
zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość na każde 
ryzyko,  

5. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych, 
6. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży 

Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

28. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty na 30.11.2017 
 

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składania ofert zgodnie z Art. 12a ust. 2 pkt 1) 

ustawy Prawo zamówień publicznych o 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  

 
 

29. PROJEKT UMOWY dla zadania nr 1 i 2 

Prosimy wykreślenie z projektów umowy zapisów dotyczących kar umownych, tj.: 
- § 5 ust. 4  

W przypadku nieprzekazania w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, polisy lub innego 
dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawcy (Ubezpieczycielowi) zostanie 
naliczona kara umowna      w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu danego 
dokumentu (polisy). 
- cały § 9 

1. Naliczanie przez Zamawiającego (Ubezpieczającego) kary umownej następuje poprzez 
sporządzenie noty księgowej wraz ze wskazaniem podstawy naliczenia.  

2. Zapłata kar umownych następować będzie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
(Ubezpieczającego) w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy (Ubezpieczycielowi) 
stosownej noty obciążeniowej.  

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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- § 13, ust. 6 
W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 3 lub nie 
przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy (Ubezpieczycielowi) zostanie 
naliczona kara umowna w wysokości 500 zł za każde zdarzenie. 
 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z projektów umowy zapisów 

dotyczących kar umownych w § 9 i § 13 ust.6. Zamawiający zmienia jednakże § 5 załącznika 
nr 4A do SIWZ – Projekt Umowy dla zadania nr 1 (patrz odpowiedź do pytania 2), oraz 

załącznika nr 4B do SIWZ – Projekt Umowy dla zadania nr 2 poprzez skreślenie ust. 4. 

 
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4A do SIWZ – Projekcie 

Umowy dla zadania nr 1, oraz załączniku nr 4B do SIWZ – Projekcie Umowy dla zadania nr 2, 
które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 

 
 

 
 

ZADANIE NR 1  
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE 

 
I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU 

WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ 
 

30. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z klauzul obligatoryjnych AB13 stempla bankowego? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 

 
 

31. Prosimy o uzupełnienie ankiety SAMOR 

 
Odpowiedź: Uzupełniona Ankieta SAMOR została zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki” pod nazwą ANKIETA 
SAMOR. 

 
 

 

II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ 
DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA 

 
32. Wnioskujemy o opisanie sposobu zabezpieczenia mienia pacjentów – w zakresie umowy przechowania. 

 

Odpowiedź: Sposób przechowywania mienia pacjentów opisany został w załączniku nr 1 do 
SIWZ w części I „Informacje o Zamawiającym (Ubezpieczającym), w pkt 10. ppkt 14 na 

stronie 21. 
 

33. W ramach zakresu związanego z administrowaniem i zarządzaniem zakładem opieki zdrowotnej 
prosimy o doprecyzowanie, że w ramach tego zapisu Zamawiający oczekuje pokrycia szkód związanych 

z administrowaniem i zarządzaniem mieniem będącym w posiadaniu Zamawiającego i oczekiwany 

zakres ochrony nie dotyczy osobistej odpowiedzialności zarządzających szpitalem.  
 

Odpowiedź: Zakres ochrony nie dotyczy osobistej odpowiedzialności osób zarządzających 
podmiotem leczniczym. W pozostałym zakresie obowiązują zapisy SIWZ. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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34. Prosimy o uaktualnienie informacji na temat: 
- liczby i wysokości wypłaconych szkód z tytułu zdarzeń medycznych, 

- liczby i wysokości utworzonych rezerw,  

- liczby i wysokości zgłoszonych roszczeń będących w trakcie rozpatrywania/likwidacji/postępowania 
sądowego wg aktualnej wiedzy szpitala. 

 
Odpowiedź: Zaktualizowana informacja o  szkodowości w zakresie OC została zamieszczona 

na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 
„załączniki” pod nazwą INFORMACJA O SZKODLIWOŚCI. 

 

 
35. Wnioskujemy o przekazanie informacji na temat szkód, roszczeń i wypłacanych rent dotyczących spraw 

prowadzonych samodzielnie przez Zamawiającego. 
 

Odpowiedź: Zamawiający samodzielnie wypłaca renty trzem osobom w wysokościach:  

- 333,33 zł miesięcznie 
- 845,00 zł miesięcznie 

- 85,97 zł miesięcznie 
 

36. Prosimy o informację w związku z klauzulą AB04 połączenia – czy zamawiający ma wiedzę o 
planowanym połączeniu z innym podmiotem, które ma nastąpić w trakcie trwania umowy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie ma takiej wiedzy. 
 

37. Prosimy o potwierdzenie, że SPWSZ występując w charakterze ośrodka badawczego w prowadzonych 
badaniach klinicznych: 

– nie oczekuje objęcia ochroną szkód w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka 

badawczego w procesie badania klinicznego, 
albo  

przyjęcie odpowiedzialności w tym zakresie na poniższych warunkach oraz wprowadzenie podlimitu dla 
tego rodzaju szkód w wysokości 200.000zł na jeden i wszystkie wypadki. 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody 
powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w 
procesie badania klinicznego. 
2. Za uczestnika badania w rozumieniu niniejszej klauzuli uważa się osobę, która po poinformowaniu o 
istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku badania klinicznego wyraziła świadomą zgodę na uczestniczenie w 
badaniu. 
3. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii komisji bioetycznej w 
sprawie prowadzenia badania oraz otrzymaniu zgody Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych jeszcze przed rozpoczęciem badania. Brak któregokolwiek z 
powyższych dokumentów, a także brak uzyskania wpisu badania przed jego rozpoczęciem do 
Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych (CEBK) skutkuje, jako ważny powód, rozwiązaniem umowy ze 
skutkiem natychmiastowym.  
4. Postanowienia ust. 3 mają zastosowanie również w przypadku prowadzenia badania klinicznego 
niekomercyjnego w takim zakresie, w jakim przepisy prawa nakładają na sponsora obowiązek 
uzyskania powyższych dokumentów w odniesieniu do każdego badania klinicznego niekomercyjnego.  
5. Ubezpieczyciel w zakresie wskazanym w niniejszej klauzuli, nie ponosi odpowiedzialności za szkody, 
za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień OWU oraz 
dodatkowo za szkody: 
1) objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora; rozszerzenie 
zakresu ubezpieczenia niniejszą klauzulą nie stanowi również ubezpieczenia nadwyżkowego nad 
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora; 
2) podlegające zaspokojeniu z innej, zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, także 
w sytuacji, gdy szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia w innej umowie, jednak nie może być 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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pokryta z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej, lub uprawniony nie zgłosił stosownego roszczenia 
z takiej umowy ubezpieczenia; 
3) powstałe w wyniku wadliwego uzyskania świadomej zgody uczestnika badania, w tym również 
uzyskania świadomej zgody niezgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne. 
 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym zakresie: 
- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 2 „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia”, litera /F/ pkt 5 na stronie 34 skreśla się 

ostatnie zdanie: „Ubezpieczający nie oczekuje objęcia ochroną szkód wynikających z 

prowadzonych badań klinicznych.”  

 
-  w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 2 „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia”, litera /C/ dodaje się: 

„Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody powstałe w związku z działalnością 
Ubezpieczającego jako ośrodka badawczego w procesie badania klinicznego zgodnie z 

poniższą klauzulą: 

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony 
postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za 

szkody powstałe w związku z działalnością podmiotu leczniczego jako ośrodka badawczego w 
procesie badania klinicznego. 

2. Za uczestnika badania w rozumieniu niniejszej klauzuli uważa się osobę, która po 
poinformowaniu o istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku badania klinicznego wyraziła 

świadomą zgodę na uczestniczenie w badaniu. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii komisji 
bioetycznej w sprawie prowadzenia badania oraz otrzymaniu zgody Prezesa Urzędu 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jeszcze przed 
rozpoczęciem badania. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów, a także brak 

uzyskania wpisu badania przed jego rozpoczęciem do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych 

(CEBK) skutkuje, jako ważny powód, rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym.  
4. Postanowienia ust. 3 mają zastosowanie również w przypadku prowadzenia badania 

klinicznego niekomercyjnego w takim zakresie, w jakim przepisy prawa nakładają na 
sponsora obowiązek uzyskania powyższych dokumentów w odniesieniu do każdego badania 

klinicznego niekomercyjnego.  
5. Ubezpieczyciel w zakresie wskazanym w niniejszej klauzuli, nie ponosi odpowiedzialności 

za szkody, za które jego odpowiedzialność jest wyłączona na mocy pozostałych postanowień 

OWU oraz dodatkowo za szkody: 
1) objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora; 

rozszerzenie zakresu ubezpieczenia niniejszą klauzulą nie stanowi również ubezpieczenia 
nadwyżkowego nad obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i 

sponsora; 

2) podlegające zaspokojeniu z innej, zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej, także w sytuacji, gdy szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia w innej umowie, 

jednak nie może być pokryta z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej, lub uprawniony nie 
zgłosił stosownego roszczenia z takiej umowy ubezpieczenia; 

3) powstałe w wyniku wadliwego uzyskania świadomej zgody uczestnika badania, w tym 

również uzyskania świadomej zgody niezgodnie z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne. 
Limit odpowiedzialności - 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki. 

 
- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 2 „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia”, litera /D/ dodaje się: 

„Szkody powstałe w związku z działalnością ubezpieczającego jako ośrodka badawczego w 

procesie badania klinicznego – 200.000,00  na jeden i wszystkie wypadki” 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

38. Prosimy o modyfikację zapisu ,,Ochroną objęta zostanie odpowiedzialność ubezpieczonego (…) za 
szkody: 

 hh) wynikające z uchybienia praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej, 
albo 

 potwierdzenie, że zakres dotyczy wyłącznie szkód osobowych o ile nie rozszerzono zakresu o klauzule 

fakultatywne naruszenia praw pacjent I lub II. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony dla szkód wynikających z uchybienia 
praw pacjenta lub niedochowania tajemnicy lekarskiej dotyczy wyłącznie szkód osobowych, o 

ile nie rozszerzono zakresu o klauzule fakultatywne naruszenia praw pacjenta I lub II. 

 
39. Prosimy o modyfikację zapisu ,,Ochroną objęta zostanie odpowiedzialność ubezpieczonego (…) za 

szkody: 
ee) związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przechowania, której 

przedmiotem są rzeczy pacjenta, a także rzeczy innych osób trzecich, w tym prowadzenie depozytu, 
(uszkodzenie, zniszczenie, utrata rzeczy, w tym mienie wartościowe takie jak biżuteria, dokumenty 

określające tożsamość pacjenta i gotówka w depozycie), 

albo zgodę na wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla mienie wartościowego takiego jak 
biżuteria, dokumenty określające tożsamość pacjenta i gotówka w depozycie - do limitu 20.000zł 

 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym zakresie: 

- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 2 „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i posiadanego mienia”, litera /D/ myślnik pierwszy na stronie 33 

przyjmuje brzmienie: 
„ - Szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przechowania 

- 50.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki, w tym podlimit dla mienia wartościowego 

takiego jak biżuteria, dokumenty określające tożsamość pacjenta i gotówka w depozycie - 
20.000,00 zł” 

 
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

 
 

ZADANIE NR 2 
UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SAMODZIELNEGO 

PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SZCZECINIE 

 
I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK. 

 
40. Prosimy o dokładne określenie miejsc ubezpieczenia. 

 
Odpowiedź: Dokładne aktualne adresy lokalizacji Zamawiającego podane zostały w 

załączniku nr 1 do SIWZ w części I „Informacje o Zamawiającym (Ubezpieczającym), w pkt 1 

na stronie 1. Gotówka w transporcie – teren RP. 
 

41. Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji? Prosimy o 
podanie wartości tych budynków i sposób ich zabezpieczenia. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Odpowiedź: Ubezpieczenie nie obejmuje budynków nieużytkowanych lub wyłączonych z 
eksploatacji. Patrz także odpowiedź na pytanie 18 

 

 
42. W odniesieniu do obiektów nieużytkowanych, opuszczonych, niewykorzystywanych i/lub wyłączonych 

eksploatacji prosimy o zaakceptowanie klauzuli dla obiektów nieużytkowanych, opuszczonych 
lub niewykorzystywanych o następującej treści:   

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że budynki/obiekty 
wyłączone z eksploatacji są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie przewidzianym umową 
ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający: 
- zapewni regularny dozór tychże obiektów w okresach nie rzadszych niż 7 dni;  
- prowadzi i będzie uzupełniał na bieżąco książki obiektów budowlanych;  
- podejmie działania zmierzające do ich zachowania w należytym stanie technicznym (regularna 

konserwacja i przeglądy budynków/obiektów i ich instalacji, wykonywanie remontów i napraw 
bieżących);  

- zapewni sprawność instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.  
- ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji, z 

przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia. 
 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje klauzulę dla obiektów nieużytkowanych, opuszczonych 

lub niewykorzystywanych o zaproponowanej treści, z zastrzeżeniem, iż za szkody w mieniu 

nieużytkowanym, opuszczonym lub niewykorzystywanym i/lub wyłączonym z eksploatacji 
przez okres do 60 dni ubezpieczyciel odpowiada w pełnym zakresie. 

 
Jednocześnie Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym zakresie: 

- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 3 „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”, litera /H/ dodaje 
się na końcu pkt 16 w brzmieniu: 

„Ochroną ubezpieczeniową w pełnym zakresie objęte jest mienie nieużytkowane, opuszczone 
lub niewykorzystywane i/lub wyłączone z eksploatacji przez okres do 60 dni. 

W odniesieniu do obiektów nieużytkowanych, opuszczonych, niewykorzystywanych i/lub 

wyłączonych z eksploatacji powyżej 60 dni obowiązuje Klauzula dla obiektów 
nieużytkowanych, opuszczonych lub niewykorzystywanych o następującej treści:   

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji są objęte ochroną 
ubezpieczeniową w zakresie przewidzianym umową ubezpieczenia, jednak pod 
warunkiem, że Ubezpieczający: 
- zapewni regularny dozór tychże obiektów w okresach nie rzadszych niż 7 dni;  
- prowadzi i będzie uzupełniał na bieżąco książki obiektów budowlanych;  
- podejmie działania zmierzające do ich zachowania w należytym stanie technicznym 

(regularna konserwacja i przeglądy budynków/obiektów i ich instalacji, wykonywanie 
remontów i napraw bieżących);  

- zapewni sprawność instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.  
- ochroną ubezpieczeniową nie są objęte budynki/obiekty wyłączone z eksploatacji, z 

przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia. 
 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
43. Prosimy o zmianę definicji na następujące: 

„Wybuch (eksplozja) – gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem 
się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, za spowodowane eksplozją uważa się szkody 
polegające na: 

a) rozdarciu ścian tych naczyń lub zbiorników w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, 
pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień,  

b) uszkodzeniu wewnętrznej powłoki tych naczyń lub zbiorników, 
c) implozji w postaci uszkodzenia tych naczyń lub zbiorników, w tym aparatów próżniowych, 

ciśnieniem zewnętrznym;” 
 
„Zalanie – szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub 
innych cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było: 

a) spowodowane awarią wydostanie się wody, pary lub innych cieczy z przewodów, zbiorników lub 
urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji, 

b) cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, o ile zabezpieczenie 
połączenia z nimi nie należało do obowiązków ubezpieczonego,  

c) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z innych przyczyn niż 
wskutek ognia,  

d) nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w lit. 
a podczas przerwy w dostawie wody,  

e) zalanie przez osoby trzecie,  
f) zalanie w wyniku pęknięcia pojemnika lub zbiornika z wodą, w tym akwarium,  
g) zamarznięcie przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania lub 

innych instalacji;” 
 
„Przepięcie – nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej lub elektronicznej;” 
 
„Katastrofa budowlana – zawalenie się ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na 
samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, 
niezależnie od przyczyny pierwotnej;” 
 
„dewastacja – umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w 
tym graffiti – pomalowanie, porysowanie, oblanie farbą lub inną substancją ubezpieczonego mienia lub 
umieszczenie napisów na ubezpieczonym mieniu wbrew woli ubezpieczonego;” 
 
Odpowiedź: Obowiązują zapisy SIWZ. Odnośnie definicji katastrofy budowlanej patrz 

także odpowiedź do pytania 5. 
 

44. Prosimy o wykreślenie lub przesunięcie do rozszerzeń fakultatywnych z SIWZ następujących zapisów: 
4.1) Ubezpieczyciel pokryje dodatkowo ponad sumę ubezpieczenia koszty poniesione przez 

ubezpieczonego  wynikające z braku części zamiennych lub materiałów niezbędnych do 
przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą – limit odpowiedzialności  limit 50.000,00 zł na jedno 
i wszystkie zdarzenia. 

4.2) Ochroną ubezpieczeniową objęte będą również zwiększone koszty działalności  wynikające z 
utraty danych, zewnętrznych nośników danych lub oprogramowania powstałych wskutek zdarzeń 
objętych ochroną ubezpieczeniową (w tym w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub 
dewastacji sprzętu, na którym dane te były przechowywane), o ile koszty te nie zostaną pokryte z 
tytułu innego ubezpieczenia.  
W szczególności ubezpieczyciel pokryje koszty: 
a) automatycznego wprowadzenia danych lub programów z archiwum danych, 
b) automatycznego lub ręcznego wprowadzenia danych lub programów z oryginalnych 

programów lub                     z dokumentów ubezpieczającego, w tym koszty zatrudnienia 
dodatkowego personelu (np. na umowę zlecenie), lub firmy zewnętrznej do wprowadzenia 
danych z dokumentów ubezpieczonego,  

c) odtworzenia lub wprowadzenia systemów lub standardowych programów, 
d) odtworzenia zniszczonych nośników danych wskutek zdarzeń objętych ochroną 

ubezpieczeniową, 
e) koszty odzyskania danych przez wynajętą specjalistyczną firmę zewnętrzną. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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  Limit odpowiedzialności – 100.000,00 zł jedno i wszystkie zdarzenia. 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu przytoczonego przez 

Wykonawcę w pkt 4.2) – zgodnie z SIWZ pkt 4.8).  
Odnośnie zapisu przytoczonego przez Wykonawcę w pkt 4.2 – zgodnie z SIWZ pkt 4.8). 

Zamawiający informuje iż  oczekuje objęcia ochroną zwiększonych kosztów działalności 
wynikających z utraty danych, zewnętrznych nośników danych lub oprogramowania tylko 

wówczas, gdy dojdzie do szkody materialnej w nośniku danych - chronionej w ubezpieczeniu 
mienia od wszystkich ryzyk. Powyższe podyktowane jest faktem, iż do ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego został wytypowany sprzęt w przeważającej mierze nie starszy niż 5 – letni, a 

intencją Zamawiającego jest zapewnienie ochrony również w przypadku gdy wystąpią koszty 
odtworzenia danych lub oprogramowania spowodowane szkodą materialną w urządzeniach 

starszych, ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
Jednocześnie – odnośnie zapisu przytoczonego przez Wykonawcę w pkt 4.1) – zgodnie z SIWZ 

pkt 4.7) Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym zakresie:  

- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 
„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 3 „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”, litera /C/, pkt 4 

skreśla się ppkt 4.7). 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
45. W odniesieniu do zapisów pkt. 4.10) prosimy o wykreślenie słów: „bądź z decyzji administracyjnej” 
 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym zakresie:  

 

- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 
„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 3 „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”, litera /C/, pkt 

4  ppkt 4.10) przyjmuje następujące brzmienie:  
„Ochroną ubezpieczeniową objęte będą koszty naprawy / odtworzenia mienia, w tym 

skutkujące ulepszeniem mienia, w sytuacji, gdy poniesienie tych kosztów wynika z 

obowiązku stosowania obowiązujących przepisów prawa przy naprawie / odtwarzaniu 
mienia - limit odpowiedzialności  500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.” 

 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

46. Prosimy o zmianę treści klauzuli utraty przydatności mienia wskutek niedotrzymania właściwej 
temperatury przechowywania na następującą: 

„Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie stanowiące środki obrotowe, które zgodnie 
z przepisami lub wymogami producenta lub dostawcy powinny być przechowywane w urządzeniach 
chłodniczych (w zamrażarkach, mroźniach, chłodniach, chłodziarkach, szafach chłodniczych, lodówkach 
itp.) bądź inkubatorach (cieplarkach). 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek niedotrzymania właściwej 
temperatury przechowywania w następstwie: 

- przerwy w dostawie prądu trwającej dłużej niż 2 godziny, 
- awarii urządzenia chłodniczego / inkubatora, w którym przechowywane są środki obrotowe (w 

tym na skutek działania prądu elektrycznego, np. zwarcia, nadmiernego wzrostu, spadku lub 
całkowitego zaniku napięcia, wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących urządzenie), 

- uszkodzenia urządzenia chłodniczego / inkubatora w wyniku szkody fizycznej w ubezpieczonym 
urządzeniu, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej 
umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich. 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza 
komorą chłodniczą, 
b) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad 
wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 
c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego 
przechowywania, uszkodzonego opakowania, 
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z 
opóźnienia w sprzedaży lub dostawie. 
Limit odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.” 
 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym zakresie:  
 

- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 
„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 3 „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”, litera /C/, pkt 4  

ppkt 4.13) przyjmuje następujące brzmienie:  

„Utrata przydatności  mienia (w tym leków, krwi i jej składników, produktów 
krwiopochodnych) wskutek niedotrzymania właściwej temperatury przechowywania – limit 

odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia - objęte są ochroną zgodnie z 
treścią klauzuli poniżej: 

KLAUZULA UTRATY PRZYDATNOŚCI MIENIA WSKUTEK NIEDOTRZYMANIA WŁAŚCIWEJ 
TEMPERATURY PRZECHOWYWANIA 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie stanowiące środki obrotowe, które 

zgodnie z przepisami lub wymogami producenta lub dostawcy powinny być przechowywane w 
urządzeniach chłodniczych (w zamrażarkach, mroźniach, chłodniach, chłodziarkach, szafach 

chłodniczych, lodówkach itp.) bądź inkubatorach (cieplarkach). 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek niedotrzymania 

właściwej temperatury przechowywania w następstwie: 

- przerwy w dostawie prądu trwającej dłużej niż 2 godziny, 
- awarii urządzenia chłodniczego / inkubatora, w którym przechowywane są środki 

obrotowe (w tym na skutek działania prądu elektrycznego, np. zwarcia, nadmiernego 
wzrostu, spadku lub całkowitego zaniku napięcia, wadliwego funkcjonowania 

zabezpieczeń chroniących urządzenie), 

- uszkodzenia urządzenia chłodniczego / inkubatora w wyniku szkody fizycznej w 
ubezpieczonym urządzeniu, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela 

na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu 
poza komorą chłodniczą, 

b) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, 

wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 
c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego 

przechowywania, uszkodzonego opakowania, 
d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. 

wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie. 

Limit odpowiedzialności 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.” 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

  

47. Prosimy o zmianę treści klauzuli ubezpieczenia aktów terrorystycznych na następującą: 
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co 
następuje: 
1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem aktów terroryzmu w rozumieniu 

jako działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, 
ideologicznych, socjalnych lub społecznych oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym 
ryzykiem; 

2) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody 
spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy 
publicznej; 

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w 
umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, które zaszły  w okresie ubezpieczenia; 

4) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela deklaruje Ubezpieczający kierując się 
przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; 

5) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 3.000.000,00 PLN ulega pomniejszeniu o 
kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w 
niniejszej klauzuli; 

6) Ubezpieczający może za zgodą Ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za 
zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej;” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Patrz także odpowiedź do pytania 8. 
 

48. Prosimy o wykreślenie następujących zapisów SIWZ: 
„4.16) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także nasadzenia – limit odpowiedzialności – 10.000,00 zł 
na jedno  i wszystkie zdarzenia. Dopuszcza się ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla nasadzeń do 
ryzyk nazwanych zdefiniowanych w załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia”,  w pkt. 3 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, litera C ppkt 2. 
4.17) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku przypalenia lub 
osmalenia niezależnie od faktu, czy doszło do pożaru.” 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu przytoczonego w pkt 4.17). 
Jednocześnie - odnośnie zapisu w pkt 4.16) - Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym 

zakresie:  
- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 3 „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”, litera /C/, pkt 4 

skreśla się ppkt 4.16). 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

 

49. Prosimy o zmianę w ust.. /E/ pkt. 8)  zapisów dotyczących ochrony mienia pracowniczego na 
następujący: 

„Mienie pracownicze – wg wartości rzeczywistej (limit na jednego pracownika 1.000,00 PLN). 
 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający dopuszcza jedynie 

wprowadzenie limitu na jednego pracownika w wys. 1.000,00 zł.  
 

50. Prosimy o podanie wartości kolektorów słonecznych oraz informacji o miejscu ich zainstalowania.  
 

Odpowiedź: Wartość kolektorów słonecznych - 298 005,00 zł. Kolektory zainstalowane są na 
dachu budynku warsztatu w lokalizacji Sokołowskiego – budynek warsztatów technicznych o  

nr inw. 1-10-101/5 (wiersz 6 załącznika A.1 do SIWZ). 

 
51. Prosimy o zmianę definicji mienia pracowniczego w ust. /H/ pkt. 8) na następujące: 

„Mienie pracownicze pracowników – przedmioty osobistego użytku osób zatrudnionych u 
ubezpieczonego, które zwyczajowo lub na żądanie pracodawcy znajdują się w miejscu pracy, z 

wyłączeniem wartości pieniężnych, dokumentów oraz pojazdów mechanicznych; 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający jednakże dopuszcza 

wyłączenie z definicji mienia pracowniczego dokumentów oraz tabletów i laptopów i w tym 

zakresie zmienia SIWZ: 
- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 3 „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”, litera /H/, pkt 8 
przyjmuje następujące brzmienie:  

 
Mienie pracownicze – rozumiane jako mienie ruchome pracowników znajdujące się w miejscu 

ubezpieczenia, z wyłączeniem pojazdów mechanicznych, dokumentów oraz wartości pieniężnych, a w 

szczególności: odzież, obuwie, rowery, motorowery, wózki inwalidzkie, przedmioty osobistego użytku, 

aparaty fotograficzne, kalkulatory, telefony komórkowe, narzędzia niezbędne do wykonania pracy. 
 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 
52. Prosimy o zmianę zapisów pkt. 13) w ust. /H/ na następujące: 

„W odniesieniu do środków obrotowych, mienia obcego i gotówki jako wysokość szkody przyjmuje się: 
a) w środkach obrotowych – najwyższa (maksymalna) wartość przewidziana w rocznym okresie 

ubezpieczenia odpowiadająca kosztom ich wytworzenia lub nabycia, nie większym jednak niż 
osiągalna cena sprzedaży gotowego wyrobu; jeżeli ubezpieczone mienie znajduje się w kilku 
miejscach ubezpieczenia, suma ubezpieczenia powinna odpowiadać ogólnej (łącznej)  wartości 
mienia we wszystkich tych miejscach; 

b) w mieniu obcym – najwyższa (maksymalna) wartość rzeczywista tego mienia, przewidziana w 
okresie ubezpieczenia, powiększona o przewidywaną wartość nakładów poniesionych w związku z 
realizacją usługi przez ubezpieczonego; w przypadku sprzedaży komisowej pomniejszona o 
prowizję komisową; wysokość kosztów zakupu takiego samego lub najbardziej zbliżonego 
parametrami technicznymi mienia lub wartość kosztów naprawy uszkodzonego mienia, 

c) w gotówce - najwyższa jej wartość przewidywana w rocznym okresie ubezpieczenia według 
wartości nominalnej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 

53. Prosimy o zmianę zapisów pkt. 14) w ust. /H/ na następujące: 
„Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, niezwłocznie po odkryciu wystąpienia szkody 
spowodowanej kradzieżą zwykłą oraz w każdym przypadku podejrzenia, że do szkody doszło w wyniku 
popełnienia przestępstwa. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający jednakże zmienia 
SIWZ w poniższym zakresie: 

- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 
„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 3 „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”, litera /H/, pkt 14 

przyjmuje następujące brzmienie: 

„Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, niezwłocznie (nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni roboczych) po odkryciu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą 

oraz w każdym przypadku podejrzenia, że do szkody doszło w wyniku popełnienia 
przestępstwa. Powyższe nie dotyczy szkód o szacunkowej wartości do 1.000 zł, za wyjątkiem 

szkód  spowodowanych kradzieżą zwykłą, gdzie obowiązek zawiadomienia policji dotyczy 

każdej szkody bez względu na jej wartość.  
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/


 

 

 

20 
 

 
 

 

71 – 455  Szczecin, ul. Arkońska 4 
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl 

NIP 851-25-37-954   REGON: 000290274 
PEKAO S.A.   57 1240 6292 1111 0010 7358 3739 

  
  

ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

 
II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK. 

 

54. Prosimy o dokładne określenie miejsc ubezpieczenia dla stacjonarnego sprzętu elektronicznego. 
 

Odpowiedź: Dokładne aktualne adresy lokalizacji Zamawiającego podane zostały w 
załączniku nr 1 do SIWZ w części I „Informacje o Zamawiającym (Ubezpieczającym), w pkt 1 

na stronie 1. Sprzęt przenośny – teren Europy. 
 

55. Prosimy o wykreślenie z ust. /C/, pkt. 1,1), ppkt. d) zapisu „(o ile nie uchyla się on od 
odpowiedzialności)” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 

 

56. Prosimy o wykreślenie zapisów w ust. /H/, pkt. 10), tj.: „Ubezpieczyciel nie będzie wymagał 
konserwacji urządzeń zabezpieczających sprzęt elektroniczny przed pośrednim działaniem wyładowań 
elektrycznych w atmosferze i zjawisk pochodnych jako warunkującej ochronę ubezpieczeniową”  

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym zakresie: 
- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 4 „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”, 

litera /H/, skreśla się pkt 10. 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
 
57. Prosimy o zmianę zapisów w ust. /H/, pkt. 16)  na następujące: 

„Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, niezwłocznie po odkryciu wystąpienia 
szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą oraz w każdym przypadku podejrzenia, że do szkody doszło w 
wyniku popełnienia przestępstwa.”  

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający jednakże zmienia 
SIWZ w poniższym zakresie: 

- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 
„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 4 „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”, 

litera /H/, pkt 16 przyjmuje następujące brzmienie: 

„Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, niezwłocznie (nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni roboczych) po odkryciu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą 

oraz w każdym przypadku podejrzenia, że do szkody doszło w wyniku popełnienia 
przestępstwa. Powyższe nie dotyczy szkód o szacunkowej wartości do 1.000 zł, za wyjątkiem 

szkód  spowodowanych kradzieżą zwykłą, gdzie obowiązek zawiadomienia policji dotyczy 

każdej szkody bez względu na jej wartość.”  
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 
58. Prosimy o zmianę zapisów w ust. /H/, pkt. 19)  na następujące: 

„Sprzęt przenośny ubezpieczony jest w szczególności od kradzieży z włamaniem ze środka transportu, 
który posiada trwałe zadaszenie, z zastrzeżeniem że: 
- ubezpieczone mienie pozostawione w środku transportu jest niewidoczne z zewnątrz, np. bagażniku, 
- w trakcie postoju podczas transportu środek transportu został prawidłowo zamknięty na wszystkie 
istniejące zamki  i włączony został sprawnie działający system alarmowy, jeżeli taki jest zamontowany, 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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-  kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie 
stosuje się, gdy środek transportu z ubezpieczonym mieniem był pozostawiony w miejscu strzeżonym 
lub w zamkniętym garażu).”                                                                                               

 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym zakresie: 

 - w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 
„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 4 „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”, 

litera /H/, pkt 19 przyjmuje następujące brzmienie: 

„Sprzęt przenośny (w tym telefony komórkowe) ubezpieczony jest w szczególności od 

kradzieży z włamaniem ze środka transportu, który posiada trwałe zadaszenie, z 

zastrzeżeniem że: 
- ubezpieczone mienie pozostawione w środku transportu jest niewidoczne z zewnątrz, 

np. bagażniku, 
- w trakcie postoju podczas transportu środek transportu został prawidłowo zamknięty na 

wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, 

jeżeli taki jest zamontowany, 
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń 

czasowych nie stosuje się, gdy środek transportu z ubezpieczonym mieniem był 
pozostawiony w miejscu strzeżonym lub w zamkniętym garażu).” 

 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

 
59. Czy Zamawiający akceptuje klauzulę endoskopów o następującej treści:  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co 
następuje:  
1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia 

do terapii dożylnej eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej;  

2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do 
terapii dożylnej przy spełnieniu następujących warunków:  

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do 
utrzymania urządzenia w należytym stanie, 

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu 
nie jest załamany w zgięciu, 

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i 
mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania; 

3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w 
umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela, ustalanego w ramach sumy 
ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
zaistniałe w okresie ubezpieczenia;  

4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 
określonej  w umowie ubezpieczenia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższej klauzuli. Patrz także odpowiedź do 
pytania 60. 

 
60. Czy Zamawiający akceptuje klauzulę Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii 

dożylnej o następującej treści:  

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za 
szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnej wyłącznie pod następującymi 
warunkami: 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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- 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. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli o zaproponowanej treści do 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

 

61. Czy Zamawiający akceptuje klauzulę urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego o 
następującej treści:  

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się 
następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:  
1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego 

tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;  
2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które 

ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte 
ubezpieczeniem;  

3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego 
rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w 
bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;  

4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego 
przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu 
magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze 
szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem. 

 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli o zaproponowanej treści. 
 

62. Czy Zamawiający akceptuje klauzulę ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk o następującej 
treści:  

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, iż 
odpowiedzialność Ubezpieczyciel za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie 
ryzyka na następujących warunkach:  
- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, 

odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe 
części ubezpieczonego przedmiotu, 

- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość 
odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie 
ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1  

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b). 
Tabela nr 1 

 
a) Oznaczenie lamp (bez tomografów 

komputerowych – patrz pkt b)  

Zmniejszenie odszkodowania 

po okresie 
użytkowania 

miesięczny 
współczynnik 

 Lampy rentgenowskie (poza medycyną) 
 Lampy laserowe (poza medycyną) 

6 miesięcy 5,5 % 

 Lampy rentgenowskie-anodowe  - w szpitalach, 
oddziałach radiologicznych,  

 Lampy laserowe (w medycynie), 
 Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie 

FOTO (poza medycyną) 
 Lampy analizujące (poza medycyną) 
 Tyratrony (w medycynie) 

12 miesięcy 
 

3,0 % 
 

 Lampy kineskopowe (poza medycyną) 18 miesięcy 2,5 % 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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 Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną) 
 Rentgeny-lampy anodowe przy częściach 

rentgenologicznych (w medycynie ) 
 Inne lampy projektowe (w medycynie) 
 Lampy pamięciowe (poza medycyną) 
 Lampy fotopowielaczy (poza medycyną) 

24 miesiące 2,0 % 

 Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie) 
 Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w 

medycynie) 
 Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie) 
 Lampy akceleratora liniowego (w medycynie) 

24 miesiące 1,5 % 

 
Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji 
u poprzednich posiadaczy. 
b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich  w tomografii 
komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z 
następującym schematem: 
P        x        100 
PG  x  X  x  Y 
gdzie: 
P =  liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z 
okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na 
której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta. 
PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i 
m-cy eksploatacji, 
X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez  producenta dla lamp danego 
rodzaju: 
a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta  współczynnik 1; 
b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu 
gwarancji                   współczynnik 0,75; 
c) lampy nie posiadające gwarancji producenta   współczynnik 0,30: 
Y  = współczynnik likwidacyjny 
a)  lampy rentgenowskie       współczynnik    2 
b)   lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie    współczynnik    3. 
Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki 
udzielonej gwarancji. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje klauzuli o zaproponowanej treści. 
 

 
III. UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD AWARII  
 
63. Prosimy o dokładne określenie miejsc ubezpieczenia. 
 

Odpowiedź: Dokładne aktualne adresy lokalizacji Zamawiającego podane zostały w 
załączniku nr 1 do SIWZ w części I „Informacje o Zamawiającym (Ubezpieczającym), w pkt 1 

na stronie 1. 

 
64. Prosimy o uzupełnienie roku produkcji maszyn w wykazie stanowiącym załącznik nr E.2 do SIWZ. 

 
Odpowiedź: Zamawiający podał informację o dacie przyjęcia na stan maszyn w poprawionym 

załączniku E.2 do SIWZ, w pozycjach, co do których Zamawiający posiadał taką wiedzę. 

Zamawiający nie jest w stanie podać informacji o roku produkcji.  
 

Poprawiony załącznik E.2 do SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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65. Prosimy o podanie wartości odtworzeniowej ubezpieczanych maszyn i urządzeń. 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać wartości odtworzeniowej ubezpieczanych 

maszyn i urządzeń. 
 

66. Prosimy o zmianę zapisów pkt. 13) w ust. /H/ na następujące: 
„1. Jako wysokość szkody w maszynach przyjmuje się: 

1) przy szkodzie częściowej – wartość kosztów naprawy albo remontu uszkodzonej maszyny z 
uwzględnieniem kosztów demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów transportu, montażu, cła i 
innych tego typu opłat; 

2) przy szkodzie całkowitej – wartość rzeczywistą maszyny, tj. wartość kosztów wymiany 
zniszczonej maszyny na maszynę nową tego samego typu i o tych samych lub w przypadku, 
kiedy jest to niemożliwe, najbardziej zbliżonych parametrach technicznych z potrąceniem 
procentowo określonego stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody z uwzględnieniem kosztów 
demontażu oraz (jeżeli występują) kosztów transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat;  

z tym, że wysokość szkody ustalona według pkt 1 (kosztów remontu albo naprawy) nie może 
przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu szkody określonej według pkt 2. Jeżeli koszt naprawy 
albo remontu przewyższa wartość rzeczywistą maszyny, to szkodę traktuje się jako całkowitą i 
likwidacja następuje według zasady przedstawionej w pkt 2. 

2. Przy ustalaniu wysokości szkody obowiązują następujące zasady: 
1) rachunek kosztów remontu albo naprawy przedłożony przez Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego podlega weryfikacji przez Ubezpieczyciela; 
2) jeżeli naprawa jest wykonywana we własnym zakresie przez Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel zwraca koszt materiałów i płac poniesiony w celu naprawy oraz 
uzasadniony procent na pokrycie kosztów ogólnych. Koszt takiej naprawy nie powinien być 
wyższy od średniego kosztu naprawy, jaki byłby poniesiony w przypadku naprawy dokonywanej 
przez firmę zewnętrzną (zakład naprawczy); 

3) jeżeli naprawa wykonywana jest przez firmę zewnętrzną (zakład naprawczy) i koszt takiej 
naprawy w istotny sposób różni się od ustaleń dokonanych przez Ubezpieczyciela dotyczących 
wysokości szkody na podstawie analizy cen funkcjonujących na rynku usług oferowanych przez 
inne firmy zewnętrzne (zakłady naprawcze), Ubezpieczyciel może przedstawione przez zakład 
naprawczy rachunki kosztów naprawy odpowiednio zweryfikować do średnich cen rynkowych; 

4) przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się kosztów wynikających z braku części 
zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą; 

5) wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do 
dalszego użytku, przeróbki, odbudowy lub sprzedaży; 

6) nie uwzględnia się kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od pracy 
oraz frachtu ekspresowego lub lotniczego, o ile koszty te nie były przedmiotem dodatkowego 
ubezpieczenia; 

7) nie uwzględnia się kosztów wszelkich modernizacji lub ulepszeń uszkodzonych maszyn; 
8) koszt prowizorycznych napraw zwracany jest tylko wtedy, gdy naprawy te stanowią część 

napraw końcowych i nie podwyższają całkowitego kosztu naprawy.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Zamawiający dopuszcza stosowanie 

przy ustalaniu wysokości szkody niżej wymienionych zasad i w tym zakresie zmienia SIWZ: 
- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 5 „Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii”, litera /H/ - 
dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

Przy ustalaniu wysokości szkody stosuje się niżej wymienione zasady: 

a) rachunek kosztów remontu albo naprawy przedłożony przez Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego podlega weryfikacji przez Ubezpieczyciela; 

b) jeżeli naprawa jest wykonywana we własnym zakresie przez Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel zwraca koszt materiałów i płac poniesiony w celu 

naprawy oraz uzasadniony procent na pokrycie kosztów ogólnych. Koszt takiej naprawy 

http://www.spwsz.szczecin.pl/


 

 

 

25 
 

 
 

 

71 – 455  Szczecin, ul. Arkońska 4 
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl 

NIP 851-25-37-954   REGON: 000290274 
PEKAO S.A.   57 1240 6292 1111 0010 7358 3739 

  
  

ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

nie powinien być wyższy od średniego kosztu naprawy, jaki byłby poniesiony w przypadku 
naprawy dokonywanej przez firmę zewnętrzną (zakład naprawczy); 

c) jeżeli naprawa wykonywana jest przez firmę zewnętrzną (zakład naprawczy) i koszt takiej 

naprawy w istotny sposób różni się od ustaleń dokonanych przez Ubezpieczyciela 
dotyczących wysokości szkody na podstawie analizy cen funkcjonujących na rynku usług 

oferowanych przez inne firmy zewnętrzne (zakłady naprawcze), Ubezpieczyciel może 
przedstawione przez zakład naprawczy rachunki kosztów naprawy odpowiednio 

zweryfikować do średnich cen rynkowych; powyższe nie dotyczy urządzeń na gwarancji, 
jeżeli dla zachowania gwarancji wymagane jest korzystanie z określonych firm 

zewnętrznych (zakładów naprawczych), a stosują one ceny wyższe od średnich cen 

rynkowych;  
d) przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się kosztów wynikających z braku części 

zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed 
szkodą , o ile koszty te nie były przedmiotem dodatkowego ubezpieczenia; 

e) wysokość szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do 

dalszego użytku, przeróbki, odbudowy lub sprzedaży; 
f) nie uwzględnia się kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od 

pracy oraz frachtu ekspresowego lub lotniczego, o ile koszty te nie były przedmiotem 
dodatkowego ubezpieczenia; 

g) nie uwzględnia się kosztów wszelkich modernizacji lub ulepszeń uszkodzonych maszyn; 
h) koszt prowizorycznych napraw zwracany jest tylko wtedy, gdy naprawy te stanowią część 

napraw końcowych i nie podwyższają całkowitego kosztu naprawy.” 

 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

 
IV. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC, NNW, AC, ASS. 

 
67. Czy Zmawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy integralnej w wysokości: 300,00 PLN 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego w odniesieniu do ubezpieczenia OC, 
NNW, ASS. Zamawiający dopuszcza powyższe w odniesieniu do AC i w tym zakresie zmienia 

SIWZ: 
- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 6 „Ubezpieczenia komunikacyjne OC, NNW, AC, ASS”, litera /B/ 
pkt 3.1 ppkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„Franszyza integralna – 300,00 zł.” 

 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

68. Prosimy o zmianę zapisów w ust. /A/, pkt. 3.1, ppkt. 5) na następujący: 
„Brak potrąceń związanych z amortyzacją części o ile koszt naprawy zostanie udokumentowany 
(dopuszcza się potrącenie zużycia eksploatacyjnego w przypadku szkód w ogumieniu), serwisowy 
system likwidacji szkód. Naprawa  z zastosowaniem cen oryginalnych części serwisowych 
rekomendowanych przez producenta danego pojazdu  i dystrybuowanych w autoryzowanych punktach 
sprzedaży/naprawy.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym zakresie: 
- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 6 „Ubezpieczenia komunikacyjne OC, NNW, AC, ASS”, litera /B/ 
pkt 3.1 ppkt 5 otrzymuje brzmienie: 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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„Brak potrąceń związanych z amortyzacją części o ile koszt naprawy zostanie 
udokumentowany (dopuszcza się potrącenie zużycia eksploatacyjnego w przypadku szkód w 

ogumieniu), serwisowy system likwidacji szkód. Naprawa  z zastosowaniem cen oryginalnych 

części serwisowych rekomendowanych przez producenta danego pojazdu  i dystrybuowanych 
w autoryzowanych punktach sprzedaży/naprawy.” 

 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 
69. Prosimy o zmianę zapisów w ust. /A/, pkt. 3.1, ppkt. 8) na następujący: 

„Pokrycie kosztów wymiany zamków - W przypadku utraty w wyniku przestępstwa lub zniszczenia 
kluczy (rozumianych jako fabryczne urządzenia służące do otwarcia i uruchomienia pojazdu) 
Ubezpieczyciel pokryje w ramach  ubezpieczenia AC koszt odtworzenia kluczy, a także związany z tym 
koszt wymiany zamków lub przekodowania zamków bądź zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w 
ubezpieczonym pojeździe.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym zakresie: 
- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 6 „Ubezpieczenia komunikacyjne OC, NNW, AC, ASS”, litera /B/ 
pkt 3.1 ppkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„Pokrycie kosztów wymiany zamków - W przypadku utraty w wyniku przestępstwa lub 

zniszczenia kluczy (rozumianych jako fabryczne urządzenia służące do otwarcia i 
uruchomienia pojazdu) Ubezpieczyciel pokryje w ramach  ubezpieczenia AC koszt 

odtworzenia kluczy, a także związany z tym koszt wymiany zamków lub przekodowania 
zamków bądź zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w ubezpieczonym pojeździe.” 

 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

70. Prosimy o wykreślenie ppkt. 13) w ust. /A/, pkt. 3.1, tj.: „W przypadku serwisowego systemu 
likwidacji szkody nie dopuszcza się żądania przez ubezpieczyciela przedstawienia faktur źródłowych 
dokumentujących zakup i zastosowanie w naprawie części oryginalnych, ani też żadnego ograniczenia 
wysokości odszkodowania w związku z nie okazaniem takich faktur źródłowych” 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym zakresie: 
- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 6 „Ubezpieczenia komunikacyjne OC, NNW, AC, ASS”, litera /B/ 

pkt 3.1 skreśla się ppkt 13 . 
 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
 

71. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy z ust. /A/ pkt. 3.1, ppk.2.3) będą miały zastosowanie tylko 
wówczas jeżeli kierującemu pojazdem nie będzie można zarzucić winy umyślnej lub rażącego 

niedbalstwa. 
 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 
72. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ubezpieczenia Assistance dla pojazdu 

specjalnego sanitarki w przypadku, gdy zakład ubezpieczeń standardowo nie oferuje tego produktu 
dla karetek.  

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Patrz odpowiedź do pytania 21. 
 

 

 
V. POSTANOWIENIA OGÓLNE DO WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ – obligatoryjne 

 
73. Prosimy o całkowite wykreślenie ust. 4) oraz ust. 7). 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego w odniesieniu do ust. 7. Odnośnie ust. 4 

– Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym zakresie: 

- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 
„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 7 „Postanowienia ogólne do wszystkich ubezpieczeń - 

obligatoryjne”, skreśla się ust. 4. 
 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
74. W odniesieniu do zapisu pkt. 24) prosimy o możliwość zastosowania następującej klauzuli: 

Klauzula likwidacji drobnych szkód  
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co 
następuje: 
1) w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza kwoty określonej w umowie 

ubezpieczenia na dzień jej powstania, ubezpieczony ma prawo do samodzielnego dokonania 
naprawy, remontu lub odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody pod warunkiem przygotowania 
dokumentacji szkodowej poprzez sporządzenie: 
a) pisemnego protokołu zawierającego: 

- datę sporządzenia,  
- skład komisji lub dane osoby sporządzającej protokół, 
- datę wystąpienia szkody, 
- miejsce powstania szkody, 
- krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przyczyny powstania szkody i jej 

zakresu, 
b) wykazu uszkodzonego mienia uwzględniający podstawowe parametry techniczne tego mienia, 
c) kosztorysu szkody (szacunkowej wartości szkody), 
d) dokumentacji fotograficznej oraz podanie danych osobowych sprawcy szkody w przypadku 

zidentyfikowania takiej osoby, a także uzyskanie w miarę możliwości podpisu tej osoby w 
protokole, o którym mowa w pkt 1; 

2) po dokonaniu naprawy, remontu lub odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody i w terminie nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia dokonania naprawy, remontu lub odtworzenia mienia, ubezpieczony 
dostarczy do Ubezpieczyciela na niżej podany adres oprócz dokumentów określonych w pkt 1, 
następujące dokumenty dodatkowe: 
a) protokół zakresu uszkodzeń zwierający wykaz uszkodzeń, sporządzony podczas naprawy, 

remontu lub odtworzenia np. przez punkt naprawczy, 
b) faktury naprawy, remontu lub zakupu; w przypadku naprawy lub remontu wykonanej przez 

firmę zewnętrzną – fakturę wraz z kosztorysem naprawy lub remontu; w przypadku naprawy 
lub remontu wykonanego przez ubezpieczonego – kosztorys naprawy lub remontu; w 
kosztorysie należy uwzględnić podatek VAT tylko odnośnie wykorzystanych części lub 
materiałów, 

c) w przypadku braku decyzji o naprawie, remoncie lub odtworzeniu uszkodzonego mienia 
dokument potwierdzający likwidację środka trwałego, a dla niskocennych składników majątku 
oświadczenie, że przedmiot szkody nie będzie naprawiany; 

d) kopię zgłoszenia na Policję w przypadku szkód powstałych w okolicznościach wskazujących na 
popełnienie przestępstwa; 

e) dokumentację fotograficzną naprawy, remontu lub odtworzenia; do zgłoszenia szkody 
dokonanego przez stronę www.pzu.pl na końcu zgłoszenia szkody w okienku UWAGI DO 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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POWYŻSZEGO ZGŁOSZENIA należy wpisać: „Zgodnie z zapisami w polisie nr ……….. szkoda 
będzie likwidowana w ramach SAMOLIKWIDACJI (bez oględzin)”; 

3) na etapie likwidacji szkody Ubezpieczyciel może zażądać innych dokumentów niezbędnych do 
ustalenia okoliczności powstania szkody lub ustalenia wysokości szkody; 

4) w uzasadnionych przypadkach ubezpieczony dostarczy na wniosek Ubezpieczyciela postanowienie 
Prokuratury   o sposobie zakończenia postępowania przygotowawczego; 

5) wszelka korespondencja wysyłana do Ubezpieczyciela, powinna być kierowana drogą mailową na 
adres ……………                 z podaniem w tytule nr szkody (…………). 

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyjęcie klauzuli o zaproponowanej treści. 

 
75. Prosimy o zmianę zapisów ust. 27) na następujący: 

Na wniosek Zamawiającego Ubezpieczyciel zobowiązany będzie w ciągu 14 dni do przedstawiania 
ubezpieczającemu, raportów szkodowych obejmujących wszystkie ubezpieczenia objęte przedmiotem 
umowy.  
 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia SIWZ w poniższym zakresie: 

- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 
„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 7 „Postanowienia ogólne do wszystkich ubezpieczeń - 

obligatoryjne”, skreśla się ust. 27; 
- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 7 „Postanowienia ogólne do wszystkich ubezpieczeń - 

obligatoryjne”, ust. 26 przyjmuje następujące brzmienie: 
„Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do przedstawiania Ubezpieczającemu na jego wniosek, w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni, raportów szkodowych obejmujących wszystkie 
ubezpieczenia objęte przedmiotem umowy. Raport szkodowy zawierać będzie co najmniej: nr 

szkody, datę powstania szkody, datę zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela, przedmiot szkody, 

przyczynę szkody, wysokość odszkodowania, wysokość rezerw, informację o odmowie. Na 
wniosek ubezpieczającego ubezpieczyciel poda informację o aktualnych wysokościach sum 

ubezpieczenia /gwarancyjnej / limitów  odpowiedzialności uwzględniających wypłacone 
odszkodowania. – Dotyczy zadania 1, 2. 
 
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 
 
VI. TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH obligatoryjnych i fakultatywnych 

 

76. W odniesieniu do klauzuli AB 01 automatycznego pokrycia i automatycznego zmniejszenia sumy 
prosimy o wykreślenie zapisu „W przypadku, gdy wzrost wartości mienia nie przekroczy 5% łącznej 
(liczonej łącznie dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk) i aktualnej sumy ubezpieczenia składka nie będzie naliczana.” 
Pragniemy podkreślić, że przy wskazanych sumach ubezpieczenia w SIWZ wartość 5 % odpowiada 

bardzo dużym kwotom, tj.: 25.587.581,74 PLN w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i 
3.631.307,08 PLN w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w poniższym zakresie: 

- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 
„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 8 „Treść klauzul dodatkowych obligatoryjnych i 

fakultatywnych” zmienia się treść KLAUZULI AB 01 AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA I 

AUTOMATYCZNEGO ZMNIEJSZENIA SUMY UBEZPIECZENIA na stronie 62 w sposób 
następujący:  

- zapis: „W przypadku, gdy wzrost wartości mienia nie przekroczy 5% łącznej (liczonej 
łącznie dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk) i aktualnej sumy ubezpieczenia składka nie będzie naliczana.” zastępuje 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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się zapisem: „W przypadku, gdy wzrost wartości mienia nie przekroczy kwoty 500.000,00 
zł składka nie będzie naliczana.” 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie 

internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

77. Prosimy o zmianę treści klauzuli AB 27 szkody całkowitej na następującą: 
„Strony uzgadniają, że za szkodę całkowitą uznaje się taką szkodę, której koszt naprawy przekracza 
70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody.” 

 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w poniższym zakresie: 

- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 
„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 8 „Treść klauzul dodatkowych obligatoryjnych i fakultatywnych” 

treść KLAUZULI AB 27 SZKOY CAŁKOWITEJ przyjmuje poniższe brzmienie: 

„KLAUZULA AB 27  SZKODY CAŁKOWITEJ 
Strony uzgadniają, że za szkodę całkowitą uznaje się taką szkodę, której koszt naprawy 

przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody.” 
 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
78. Prosimy o zmianę treści klauzuli ubezpieczenia katastrofy budowlanej na następującą: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co 
następuje: 
1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek 

katastrofy budowlanej; 
2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się 

ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym 
zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub 
jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej; 

3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w 
obiektach budowlanych: 
a) których wiek przekracza 50 lat, 
b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót, 
c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, 
d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 
e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które 

należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające 
pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 
budynku, budowli lub konstrukcji dachu; 

4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w 
umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; 

5) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 4.000.000,00 PLN ulega pomniejszeniu o 
kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w 
niniejszej klauzuli; 

6) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości: 
1.000,00 PLN.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. Patrz także odpowiedź do pytania 5. 
 

79. Prosimy o zmianę treści klauzuli ubezpieczenia strajków, zamieszek i  rozruchów na następującą: 
„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co 
następuje:  

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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1) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i 
zamieszek wewnętrznych do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela; 

2) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela obowiązuje na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które 
zaszły w okresie ubezpieczenia; 

3) wysokość limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela: 2.500.000,00 PLN ulega pomniejszeniu o 
kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa 
w niniejszej klauzuli;  

4) przez strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne rozumie się:  
a) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem 

tych działań będących następstwem: 
a.a działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu 

wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, sabotażu, lokautu, blokady, 
b.a działań ubezpieczonego podjętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub 

zwalczaniem skutków aktów terroryzmu, strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych 
oraz zdarzeń wymienionych w lit. a.a; 

 zdarzeniami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i e OWU,  
pozostającymi poza ochroną ubezpieczeniową,  

b) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub 
zminimalizowania skutków zakłóceń, 

c) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu 
wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,  

d) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim działaniom lub działającej w celu 
zminimalizowania skutków takich działań;  

6)  dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości: 5 % 
szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN.” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego. 
 

 
80. Prosimy o zmianę treści klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie na następującą: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą 
dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:  
1) ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, 

w tym w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym, powstałe w wyniku wypadku środka transportu w 
czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji tego mienia; ubezpieczenie obejmuje 
także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia; 

2) limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia wynosi: 100.000,00 PLN. 

3) franszyza redukcyjna: 1.000,00 PLN.” 
 
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w poniższym zakresie: 

- w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 8 „Treść klauzul dodatkowych obligatoryjnych i fakultatywnych” 
treść KLAUZULI UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE przyjmuje poniższe brzmienie: 

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, 
co następuje:  

1) ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w maszynach, urządzeniach, 
wyposażeniu, w tym w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym i elektronicznych urządzeniach 

medycznych, powstałe w wyniku wypadku środka transportu w czasie jego transportu 

pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas 
transportu w celu naprawy, konserwacji lub przeglądu tego mienia; ubezpieczenie obejmuje 

także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia; 
2) limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 100.000,00 PLN. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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3) franszyza redukcyjna: 500,00 PLN.” 
W ramach limitu odpowiedzialności ubezpieczyciel pokryje koszty usunięcia pozostałości po 

szkodzie. 

 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
 

 

 
Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany  specyfikacji istotnych warunków w poniższym 

zakresie: 
 

1) w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 

„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 3 „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk”, litera /G/ w tabeli 
nr 1 w wierszu 3 „Środki trwałe” zmienia się suma ubezpieczenia z „102 879 012,35” na 

„102 798 836,06”; a podsumowanie z wiersza razem zmienia z „511 751 634,81” na                      
„511 671 458,52” 

 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

2)  w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 
„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 4 „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”, 

litera /G/ w wierszu 3 „Sprzęt stacjonarny zgodnie z załącznikiem D” zmienia się suma 

ubezpieczenia z „8 946 684,40” na „9 026 860,69”; a podsumowanie z wiersza razem zmienia 
z „72 626 141,69” na „72 706 317,98”  

 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

3) w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, część II SIWZ 
„Rodzaje ubezpieczeń”, pkt 5 „Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii”, litera 

/G/Przedmiot i suma ubezpieczenia otrzymuje brzmienie: 
 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (w zł) 

1 Maszyny i urządzenia – zgodnie z 
załącznikiem E.1 i E.2  do SIWZ 

1 792 824,06 
3 765 224,46 

1 972 400,40 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

4) W załączniku D do SIWZ po nr 789 została dodana niżej wskazana pozycja w elektronice 

stacjonarnej: 
 
790 624-

000023 
6-62-
624/20 

ZESTAW DWÓCH SZAF DSO 
ABT  6-62-624/20 

6 624 1 31.12.2015 80 176,29 zł 

 

W wyniku czego posumowanie w elektronice stacjonarnej zmieniło się z  „8 946 864,40 zł” na: 
„9 026 860,69 zł” 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr D do SIWZ – Wykaz 
sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki” 

 
5) W załączniku E.2  do SIWZ - Wykaz maszyn i urządzeń do ubezpieczenia skreśleniu ulegają 

wiersze 4.1 – 4.3 oraz wiersz 6.1, w wyniku czego podsumowanie ulega zmianie z 
„2 462 479,42 zł” na „1 972 400,40 zł”. 

 
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr E.2  do SIWZ - Wykaz 

maszyn i urządzeń do ubezpieczenia, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

6) W wyniku zmian określonych w pkt 1, 2 i 3 zmianie ulega załącznik nr 2C do SIWZ 
(FORMULARZ CENOWY): 

- w wierszu 3 z „102 879 012,35” na „102 798 836,06”; 

- w wierszu 20 z „8 946 684,40” na „9 026 860,69; 
- w wierszu 24 z „4 255 303,48” na „3 765 224,46”. 

 
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 2C do SIWZ (FORMULARZ 

CENOWY), który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1579) przedłuża termin składania i 
otwarcia ofert, na niżej podane:: 

- termin składania ofert – z 20.11.2017r., do godz. 12:00 na 30.11.2017r., do godz. 9:00, 

- otwarcie ofert – z 20.11.2017r. o godz. 12:30 na 30.11.2017r. o godz. 9:30 
 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w: 
 rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 30.11.2017r., do godz. 9:00 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2017r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w 
Sekcji Zamówień Publicznych, pok. Nr 328 w budynku przy ul. Broniewskiego 2. 

 
 

 
  DYREKTOR 

Samodzielnego Publicznego 
                                                                                                                            Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

                                    Małgorzata Usielska 
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