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wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: SMZ.272-17/12  

Przetarg nieograniczony pn. " Usługi kompleksowego ubezpieczenia " 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:  

 

I. W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW W SIWZ   

1) Pkt.  18.7   w brzmieniu   „Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania, na wniosek Zamawiającego, 

zmian w  przedmiocie ubezpieczenia w polisach wystawianych na okres wskazany w SIWZ. Dopuszczane 

zmiany dotyczą aktualizacji  przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia oraz zakresu medycznej 

działalności Zamawiającego przekazanych przez Zamawiającego. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum 

ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej 

składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie.” 

Prosimy o  informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość  usunięcia tego zapisu z SIWZ i pozostawienie 

tej kwestii regulacjom powszechnie obowiązującym. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości usunięcia zapisu, jednocześnie Zamawiający 

wprowadza zmiany w treści jak niżej: 

„Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania, za obustronną zgodą, na wniosek Zamawiającego, zmian w  

przedmiocie ubezpieczenia w polisach wystawianych na okres wskazany w SIWZ. Dopuszczane zmiany 

dotyczą aktualizacji  przedmiotu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia oraz zakresu medycznej działalności 

Zamawiającego przekazanych przez Zamawiającego. W przypadku aktualizacji przedmiotu i sum 

ubezpieczenia Wykonawca wystawi aneksy potwierdzające wprowadzone zmiany z naliczeniem dodatkowej 

składki lub informacją o jej ewentualnym zwrocie.” 

 

II. W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW W ZAŁĄCZNIKU NR1 DO SIWZ,  UBEZPIECZENIE MIENIA 

OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW: 

1)  uprzejmie prosimy o uprzejmie prosimy o  rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zastosowanie dla  

Dodatkowego rozszerzenia zakresu (dotyczy sprzętu medycznego): działanie człowieka,(…..) udziału 

własnego w wysokości  5% min 500 zł. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

2)  w odniesieniu do sprzętu medycznego uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na 

włączenie klauzuli w brzmieniu:  

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnej  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii 

dożylnej wyłącznie pod następującymi warunkami: 

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania 

urządzenia w należytym stanie, 

-  przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie  kiedy przewód 

endoskopu nie jest załamany w zgięciu,  

- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania 

dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania. 
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Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

III. W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW W ZAŁĄCZNIKU NR1 DO SIWZ,  UBEZPIECZENIE SZYB I 

PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA: 
Uprzejmie prosimy o informacje czy   Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie szyb poprzez  

rozszerzenie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów  klauzulą  zamieszczoną w SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

IV. W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW W ZAŁĄCZNIKU NR1 DO SIWZ,  UBEZPIECZENIE MIENIA 

OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU  ORAZ RYZYKA DEWASTACJI, 

Uprzejmie prosimy o  rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na modyfikacje zapisu dotyczącego  zakresu 

ubezpieczenia.  Proponujemy: 

„Ubezpieczeniem objęte są wszystkie urządzenia, które znajdują się w poszczególnych rodzajach wykazów 

ruchomości określonych poniżej (za wyjątkiem środków transportowych ujętych w grupie VII KŚT 

podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu komunikacyjnemu).Suma ubezpieczenia na poszczególne 

rodzaje mienia podana jest poniżej 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

V. W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW W ZAŁĄCZNIKU NR1 DO SIWZ ,  TREŚĆ KLAUZUL 

DODATKOWYCH: 

1) Klauzula przekształceniowa  (nr 11)uprzejmie prosimy o   rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na 

modyfikację  klauzuli. Proponowane brzmienie:  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku wykupienia 

Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem lub możliwymi przekształceniami 

prawnymi SPZOZ-ów (w tym przekształcenia w spółkę prawa handlowego), nowy właściciel lub 

nowopowstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy 

ubezpieczenia, z zastrzeżeniem powiadomienia Ubezpieczyciela o zmianie w terminie 14 dni od jej zajścia. 

Warunkiem automatycznej kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej jest, aby nowy podmiot posiadał 

analogiczny profil działalności jak przed zmianą stosunków własności, a stan i rodzaj posiadanych 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwprzepięciowych nie uległ zmianie. 

Powyższe postanowienia nie zwalniają Ubezpieczającego lub jego przedstawiciela od obowiązku zgłaszania 

ubezpieczycielowi zmian okoliczności, o które ubezpieczyciel zapytywał w formularzu oferty albo przed 

zawarciem umowy w innych pismach, zgodnie z art. 815 kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

2) Klauzula miejsca ubezpieczenia (NR 15). uprzejmie prosimy o  rozważenie możliwości i wyrażenie zgody 

na  modyfikacje klauzuli. Proponujemy 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Wykonawca udziela automatycznej 

ochrony dla mienia w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP . Warunkiem udzielenia takiej 

ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. 

i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Wykonawcy. Ochrona 

ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli dotyczy wyłącznie lokalizacji w których od 1997 roku włącznie 

nie występowały szkody spowodowane powodzią 

Limity odpowiedzialności: 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 100 000 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem , rabunku i dewastacji: 20 000 zł na jedno zdarzenie i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę w Załączniku nr 3 do SIWZ – „UMOWA” polegającą na 

wykreśleniu pozycji zapisu §2 ust. 1 pkt d): „Ubezpieczenie aparatury medycznej od wszystkich ryzyk” 

W załączniku do odpowiedzi znajduje się poprawiony wzór umowy. 
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Wyjaśnienia i zmiana  treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ 

i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 

 

 

Załącznik: 

 Wzór umowy  
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Umowa nr ........... /2012 

 

zawarta w........................, dnia .......................... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego – Numer sprawy: ................, 

pomiędzy:  

 

Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie 

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków  

NIP 6751199459, REGON 000298583 

 

reprezentowanym przez : 

 

Stanisława Stępniewskiego   – Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. 

Ludwika w Krakowie 

 

zwanego dalej Ubezpieczającym, a 

 

2. ......................................................................................................................... 

mającym siedzibę: 

NIP:                                        , REGON:                                                ,  

reprezentowanym przez : 

  

zwanym dalej Ubezpieczycielem. 

§1 

Na podstawie niniejszej umowy Ubezpieczyciel będzie świadczyć usługi ubezpieczenia Wojewódzkiego 

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie 

 w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ dot. postępowania przetargowego nr  ...... prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego, zwanego dalej Zamówieniem. 

 

§2 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia jest zgodny z warunkami Zamówienia przedstawionymi w SIWZ i 

obejmuje: 

a. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

b. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

c. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

d. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 

e. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji 

2. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, tj. od 27.07.2012 r. do 26.07.2013 r. 

3. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi:.................................................zł 

(słownie:..........................................................................................................................zł), którą stanowi 

łączna  wartość składki za ubezpieczenie objęte Zamówieniem. 

4. W przypadku konieczności zawarcia umów uzupełniających dla konkretnych rodzajów ubezpieczeń 

wszelkie ubezpieczenia uzupełniające kalkulowane będą na bazie stawek określonych w Formularzu 

Ofertowym . 

§3 

1. Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta złożona przez Ubezpieczyciela w dniu .................. r. oraz 
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SIWZ, która stanowi wniosek o ubezpieczenie będący podstawą do zawarcia polis ubezpieczenia. 

2. Polisy stanowią dokumenty potwierdzające zawarcia umów ubezpieczenia na ryzyka wymienione w SIWZ. 

3. Postanowienia umowy wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nr.........  z dnia ............2012 

r. są nadrzędne wobec Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 

§4 

1. Wszystkie polisy ubezpieczenia dotyczące ryzyk wymienionych w SIWZ będą wystawione na okresy 

roczne. 

§5 

1. Ubezpieczeniem objęte zostanie mienie wyszczególnione w SIWZ, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

lub/i korekt aktualizacyjnych, wprowadzonych przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i przed 

wystawieniem polis ubezpieczeniowych. 

2. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność stawek, przez cały okres trwania umowy wskazany w §2 ust.  2  

we wszystkich rodzajach ubezpieczeń wynikających ze złożonej oferty. 

3. Ubezpieczyciel gwarantuje, że stawki zastosowane w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub 

podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) nie będą wyższe niż zastosowane w przedstawionej 

ofercie, niezależnie od przyczyny i formy prawnej podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), a w 

szczególności jako wynik zawarcia przez Zamawiającego umowy kupna, leasingu, użyczenia lub 

podobnych. 

§6 

1. Składka za każdą roczną polisę ubezpieczenia będzie płatna w 4 ratach, płatnych z końcem miesiąca, na 

który przypada płatność.  

§7 

1. Obsługa umów ubezpieczenia wykonywana będzie przez Brokera Ubezpieczeniowego – Kancelarii 

Brokerskiej Supra Brokers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  przy Fabrycznej 10, 53-609 Wrocław, 

reprezentującego Zamawiającego w kontaktach z Ubezpieczycielem. 

§8 

1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Ubezpieczyciela, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

2. Zmiana umowy z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 

§ 9 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczyciel może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, 

a w szczególności ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania 

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

§11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednoznacznie brzmiących egzemplarzach. 

 

Ubezpieczyciel       Zamawiający 

 

 


