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PZ/3177/2018/DZ/217      Knurów, dnia 29.06.2018 r.
    

 

 

Do wszystkich wykonawców  

którzy pobrali specyfikację istotnych warunków  

zamówienia w przetargu nieograniczonym  

pn.  Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala                           

w Knurowie 
 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala w Knurowie, 

DZ/4/2018 
 

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. informuje, iż w postępowaniu pn. Kompleksowe 

ubezpieczenie Szpitala w Knurowie prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

poniżej 221000 euro do Zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie: 

1. Proszę o wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że z uwagi na obszerność wykazów ubezpieczonego mienia 

znajdują się one do wglądu w jego siedzibie – Knurów ul Niepodległości 8.  

2. Proszę o zgodę na ubezpieczenie na ryzykach nazwanych sprzętu elektronicznego 

medycznego zgłoszonego w ramach ubezpieczenia mienia od ryzyk wszystkich. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na ubezpieczenie na ryzykach nazwanych sprzętu 

elektronicznego medycznego zgłoszonego w ramach ubezpieczenia mienia od ryzyk 

wszystkich. 

3. Proszę o informację jakie rodzaju zabiegi wykonywane są w ramach chirurgii 

plastycznej? 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż w ramach chirurgii plastycznej wykonywane będą porady       

lekarskie niezabiegowe. 

4. Prosimy o podanie liczby wykonywanych operacji z podziałem na oddziały 

funkcjonujące w szpitalu: 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że zabiegi operacyjne prowadzą dwa oddziały w Szpitalu – 

poniżej zestawienie.  
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Oddział 
Liczba 

łóżek 

Liczba 

operacji 

wykonanych 

w ubiegłym 

roku 

Planowana 

liczba 

operacji w 

roku 

bieżącym 

Proszę podać 3 

najczęściej 

wykonywane w 

ostatnim roku 

kalendarzowym zabiegi  

Chirurgii Ogólnej 

39 1374 1400 

51.239 Laparoskopowa 

cholecystektomia –inne 

54.19 Przezskórny 

drenaż jamy brzusznej 

   
04.43 Uwolnienie 

kanału nadgarstka 

Położniczo-

Ginekologiczny    
49 1488 1500 

69.03 Rozszerzenie 

kanału szyjki i 

wyłyżeczkowanie ścian 

jamy macicy - 

diagnostyczny 

74.1 Cięcie cesarskie w 

dolnym odcinku macicy 

69.02 Rozszerzenie 

kanału szyjki i 

wyłyżeczkowaniu ścian 

jamy macicy po 

porodzie lub poronieniu 

 

5. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na 09.07.2018 

Odpowiedź 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert z dnia 

05.07.2018 r. na dzień 09.07.2018 r. 

 

6. Część 1 i 2 - Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. 

Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o 

wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia w brzmieniu: 

 

Klauzula wypowiedzenia umowy generalnej: 

Umowa Generalna może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec 

pierwszego lub drugiego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, przy czym 
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Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które 

uznaje się wyłącznie: 

1) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla 

jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 

2) znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego, 

3) przekroczenie wskaźnika szkodowości w pierwszym roku ochrony 

ubezpieczeniowej tj.: 

 gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań 

z wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych niniejsza Umową lub w 

poszczególnych z rodzajów ubezpieczeń do składki przypisanej (składka 

przypisana za okres od 05.08.2016r. do 30.04.2017r. z wszystkich lub danego 

rodzaju ubezpieczenia) za okres od 05.08.2018r. do 30.09.2019r. przekroczy 40%, 

4) przekroczenie wskaźnika szkodowości w drugim roku ochrony ubezpieczeniowej 

tj.: 

 gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z 

wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych niniejsza Umową lub w poszczególnych 

z rodzajów ubezpieczeń do składki przypisanej (składka przypisana za okres od 

05.08.2019r. do 30.04.2020r. z wszystkich lub danego rodzaju ubezpieczenia) za 

okres od 05.08.2016r. do 30.09.2017r. przekroczy 40%, 

 

Alternatywnie, dla Części 1 SIWZ proponujemy wprowadzić klauzulę E 05A - 

Klauzula wypowiedzenia umowy w brzmieniu z Części 2. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu ubezpieczenia na 12 

miesięcy. Zamawiający informuje, także że nie przewiduje możliwości wprowadzenia 

klauzuli wypowiedzenia umowy w Części 1. Dla części 2 ma zastosowanie klauzula 

E05A - Klauzula wypowiedzenia umowy  

 

7. Część 1 i 2 - Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami 

SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia 

Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy 

wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do 

zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ mają 

zastosowanie ogólne warunki Wykonawcy dotyczące poszczególnych rodzajów 

ubezpieczeń, z tym, że zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. 

 

8. Część 1 i 2 - E 09 - Klauzula rozliczenia składki – prosimy o zmianę z 360 dni na 365 

dni.  
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Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść klauzuli – klauzula otrzymuje brzemiennie:  

E 09 - Klauzula rozliczenia składki 

Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające 

w szczególności z konieczności dopłat składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) 

dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, 

przyjmując za rok 365 dni. 

 

9. Część 1 - Prosimy o potwierdzenie, że: 

1) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z 

ubezpieczeniem  odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w 

sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: 

a)  ustawą o ochronie przeciwpożarowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. 

zm.); 

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i 

ich   usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

 c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? 

2) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy  

w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych 

wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  związanych z 

możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 

r. Nr 138 poz. 931) ? 

3) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo 

Budowlane? 

4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają 

regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi 

technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z 

dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich 

użytkowanie, w szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 

budowlanego oraz jego otoczenia; 

b) sprzętu przeciwpożarowego; 

c) instalacji elektrycznej i odgromowej; 

d) instalacji gazowej; 

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); 

f) instalacji gazów medycznych; 

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; 

h) instalacji ciśnieniowych; 
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i) urządzeń dźwigowych. 

5)   Od roku 1997 włącznie ubezpieczone lokalizacje nie były dotknięte powodzią. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:  

a) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób 

przewidziany obowiązującymi przepisami, adekwatny do stuletniego wieku 

niektórych obiektów i ciągle modernizowane. 

b) Wymienione obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z 

przepisami Prawa Budowlanego.  

c) Obiekty oraz wykorzystywane instalacje podlegają przeglądom okresowym stanu 

technicznego oraz dozorowi technicznemu. Przeglądy wykonywane są przez 

uprawnione podmioty. Wszystkie urządzenia dozorowe są zarejestrowane w 

Urzędzie Dozoru Technicznego i podlegają stosownym cyklicznym - corocznym 

przeglądom i odbiorom dozorowym. 

d) W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: 

✓ przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki obiektów oraz 

otoczenia (przeglądy coroczne oraz 5-letnie) 

✓ instalacji elektrycznej i odgromowej,  

✓ przewodów kominowych wentylacyjnych  

✓ instalacji gazów medycznych (butle tlenowe i zbiornik ciekłego tlenu w 

dzierżawie) sprężarka powietrza 

✓ instalacji ciśnieniowych (kotły, zbiorniki powietrza i tlenu, sterylizatory)  

✓ urządzeń dźwigowych (dźwigi szpitalne – comiesięczna konserwacja stała, 

coroczny pomiar instalacji i odbiór UDT)  

e) Daty ważności przeglądów znajdują się w  załączniku 7.C do SIWZ 

f) Obiekty szpitala od roku 1997 włącznie nie były dotknięte powodzią 

 

10. Część 1 - Prosimy o potwierdzenie, że do Zamawiający akceptuje poniższą klauzulę:  

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne 

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub 

jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie 

odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym 

zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z 

jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy 

komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek 

działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub 

ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiekolwiek szkody 

następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, 

utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą 

następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady 
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dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, 

które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania 

szkód. 

Przy czym za: 

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się 

do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i 

elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń 

elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane 

instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi 

takich urządzeń. 

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych 

instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji 

wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który 

rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy 

Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i 

logiczne”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, informuje że w sprawach 

nieuregulowanych SIWZ mają zastosowanie ogólne warunki Wykonawcy dotyczące 

poszczególnych rodzajów ubezpieczeń 

 

11. Część 1 - W odniesieniu do Klauzuli: E08 Klauzula lokalizacji – prosimy o 

rozszerzenia treści klauzuli o poniższe postanowienia: 

„Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce 

ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, 

jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia wskazanych i opisanych w SIWZ.  

Prosimy również o ustanowienie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia dla mienia znajdującego się poza lokalizacjami wskazanymi w SIWZ 

(lokalizacjami nienazwanymi).” 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść klauzuli – klauzula otrzymuje brzemiennie: 

E 08 - Klauzula lokalizacji 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na 

wszystkie dowolne lokalizacje na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone 

mienie pod warunkiem, że nowe lokalizacje posiadają minimalne zabezpieczenia 

ppoż. oraz antywłamaniowe analogiczne do miejsc opisanych w SIWZ . 

Dodatkowo Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla klauzuli E08 w 

kwocie 100.000 PLN 

 

12. Część 1 - W odniesieni do Klauzuli E29A – klauzula przepięć – prosimy o 

wyłączenie z zakresu pokrycia w ramach niniejszej klauzuli szkód spowodowanych 

działaniem prądu elektrycznego powstałych we wkładkach topikowych, 
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bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, 

czujnikach, żarówkach, lampach. Prosimy również o potwierdzenie, ze mienie 

zabezpieczone jest poprzez zainstalowanie ograniczników, tj. odgromników i 

ochronników przeciwprzepięciowych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresu ochrony ubezpieczeniowej  

klauzuli E29A nie obejmuje skód powstałych w wkładkach topikowych, 

bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, 

czujnikach, żarówkach, lampach. Informacje na temat zabezpieczenia mienia podane 

zostały w odpowiedzi na pytanie 9 oraz w załącznikach nr 7C, 7D,7E do SIWZ.  

 

13. Część 2 - Wnosimy o możliwość wystawienia oddzielnych umów ubezpieczenia dla 

poszczególnych ryzyk OC, ponieważ w ramach dobrowolnego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i wykonywanymi 

zadaniami wskazano dwa produkty ubezpieczeniowe Wykonawcy łącznie tj. 1) 

dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych i 2) ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i 

posiadanego mienia. Niniejsze rozwiązanie nie wpływa na zakres i warunki 

ubezpieczenia wskazane w SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązania 

proponowanego przez Wykonawcę.  

 

14. Część 2 - Prosimy o potwierdzenie, że dla zakresu określonego w pkt 3. ppkt n) 

Zamawiający akceptuje postanowienia Klauzuli: 

 

Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za 

szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na 

przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

a. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo 

posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych. 

b. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być 

przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp 

ma wyłącznie osoba odpowiedzialna - przyjmująca rzeczy na przechowanie. 

c. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte 

na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione 

wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem 

świadczeń zdrowotnych. 

d. Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem 

przez podmiot leczniczy depozytu.  
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Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, informuje jednocześnie, że w sprawach 

nieuregulowanych SIWZ mają zastosowanie ogólne warunki Wykonawcy dotyczące 

poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 

 

15. Część 2 - W kontekście zakresu określonego w pkt 3. ppkt s) prosimy o informacje, 

czy w okresie ubezpieczenia jest planowane prowadzenie zabiegów (zgodnie z 

informacjami w SIWZ na dzień dzisiejszy nie są wykonywane). Jeśli tak, to 

prosimy podanie planowanych obrotów w rocznym okresie rozliczeniowym, a 

także liczby pacjentów. Prosimy o informację, czy zakres ma obejmować 

wyłącznie zabiegi ratujące życie i konieczne dla pacjentów po urazach / 

wypadkach / chorobach itp., czy ma również obejmować chirurgię estetyczną. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ramach chirurgii plastycznej wykonywane 

będą porady lekarskie niezabiegowe.  

 

16. Część 2 - Prosimy o zmniejszenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu 

dobrowolnym do 300.000 zł na jeden / wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, w tym również dla odpowiedzialności 

nadwyżkowej określonej w tabeli nr 5, poz 1. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienia zapisy SIWZ i wprowadza w 

ubezpieczeniu dobrowolnym sumę gwarancyjną w wysokości 300.000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia. Dla 

odpowiedzialności nadwyżkowej określonej w tabeli nr 5, poz. 1 wprowadza się 

sumę gwarancyjną 300.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym 

okresie ubezpieczenia. 

 

17. Część 2 - Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych w szkodach rzeczowych 

zgodnie z poniższym: 

a) 1000 zł w każdej szkodzie 

b) Szkody w środowisku 5% min 1000 zł 

c) Franszyzy nie mają zastosowania do szkód osobowych  

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza następujące franszyzy:  

a) Integralna – 500 PLN dla szkód rzeczowych 

b) Redukcyjna – dla szkód w środowisku na poziomie 5% wartości szkody nie mniej niż 

1.000 zł, w pozostałych ryzykach zniesiona.   

c) Udział własny – zniesiony 

 

18. Część 2 - Prosimy o modyfikację Warunków Fakultatywnych zgodnie z poniższym:  

a) Zwiększenie odpowiedzialności nadwyżkowej z 300 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia  do 500 000,00 zł na wszystkie zdarzenia (jako kontynuacja pytania nr 4) 
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Odpowiedź: Zamawiający zmienia warunki fakultatywne w Części II w następujący 

sposób:  

Lp. Warunki fakultatywne Ilość punktów 

1 
Składka w jednym okresie rozliczeniowym 

(jednym roku) płatna 

w 6 ratach - 20 

pkt. 

w 4 ratach-  0 

pkt. 

2 

Wykonawca oferuje „Klauzulę  szkód 

związanych z naruszeniem dóbr 

osobistych pacjenta” 

Tak – 20 pkt. Nie – 0 pkt. 

 

 

19. Część 2 - Prosimy o potwierdzenie, iż w Warunkach Fakultatywnych pkt 2. ppkt b) 

wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy.  

 

20. Część 2 - W kontekście pkt 3. Rozszerzenia Ochrony Ubezpieczeniowej ppkt  m) 

prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie zakresem 

banku komórek krwiotwórczych, banku krwi pępowinowej oraz banku komórek 

macierzystych. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy 

 

21. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie 

wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego określone obowiązującymi 

przepisami prawa.  

Odpowiedź: Zamawiający informuję że odpowiedzi na pytanie o zabezpieczenia 

ppoż.  udzielił w pytaniu nr 9 

 

22. 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 
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Odpowiedź: Zamawiający informuję, że w ostatnich trzech latach był ubezpieczony w 

zakresie od wszystkich ryzyk i w obecnym postępowaniu zakres uległ niewielkim 

zmianom.  

 

23. 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: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ mają 

zastosowanie ogólne warunki Wykonawcy dotyczące poszczególnych rodzajów 

ubezpieczeń, z tym, że zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU.  

 

24.  W odniesieniu do klauzuli robot budowlano – remontowych prosimy o jej 

rozszerzenie o zapis: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody 

powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie 

ubezpieczonych lokalizacji robót budowlano – montażowych pod warunkiem, że 

prace te: 

1) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub 

innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował 

we wniosku o ubezpieczenie. 

Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących 

instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, 

elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody 

będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w 

wyniku prowadzenia prac 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów 

proponowanych przez Wykonawcę.  

 

25. W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o jej rozszerzenie o zapis;  

„Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:  

1. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty 

budowlane wymagające pozwolenia na budowę,  

  2. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisów 

proponowanych przez Wykonawcę.  

 

26. Wnosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia 

a) nie jest wyłączone z eksploatacji 
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b) nie jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym 

W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie mienia nie spełniającego ww. 

warunków. 

Odpowiedź Zamawiający informuje, że budynek byłej kuchni – pozycja nr 4 

załącznika 7e do SIWZ jest obecnie nieużytkowany. Budynek jest w dobrym stanie 

technicznym, w ostatnim roku przeprowadzono przebudowę i remont dachu  w ramach 

projektu przebudowa budynku kuchni na potrzeby dwóch oddziałów szpitalnych 

niezabiegowych. 

 

27. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca 

ubezpieczenia w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.  

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz 

informację na temat wysokości poniesionych strat. 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia..  

Odpowiedź: Zamawiający informuję że odpowiedzi na pytanie o powódź  udzielił w 

pytaniu nr 9. 

28. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą 

miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia 

(choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności  dla danego ryzyka lub 

przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ.  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ mają 

zastosowanie ogólne warunki Wykonawcy dotyczące poszczególnych rodzajów 

ubezpieczeń, z tym, że zapisy SIWZ mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. 

29. 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: Zamawiający potwierdza stwierdzenie Wykonawcy 

30. 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 informuję że odpowiedzi na pytanie  udzielił w pytaniu nr 

9. Daty ważności przeglądów znajdują się w  załączniku 7C do SIWZ. 

31. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach 

ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne 
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przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji 

niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyn 

Odpowiedź: Zamawiający informuję że odpowiedzi na pytanie o zabezpieczenia 

ppoż.  udzielił w pytaniu nr 9. Informacje o zabezpieczeniach znajdują się w  

załączniku 7D do SIWZ. 

32. Prosimy o określenie stanu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia na 

podstawie protokołów pokontrolnych z ostatnich przeglądów budowlanych tych 

obiektów 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że opis budynków znajduje się w załączniku 7E 

do SIWZ, a daty ważności przeglądów znajdują się w  załączniku 7C do SIWZ. 

33. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: 

1. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 

2. budynki przeznaczone do rozbiórki 

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, 

jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia 

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w 

złym, awaryjnym stanie technicznym,  ani budynków przeznaczonych do rozbiórki.  

34. 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: Zamawiający informuję że odpowiedzi na pytanie o mienie wyłączone z 

eksploatacji  udzielił w pytaniu nr 26. 

35. W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub 

przeznaczonych do rozbiórki  wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu 

ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego). 

Odpowiedź: Zamawiający, nie zgłasza tego typu mienia do ubezpieczenia. 

36.  W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o 

zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, 

wybuch, upadek statku powietrznego 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zakresu podstawowego.  

37. W odniesieniu do podanej szkodowości prosimy o podanie przyczyn szkód 

Odpowiedź: Zamawiający podaje przyczyn szkód z ostatnich dwóch lat. : 

✓ Upadek głowicy USG na posadzkę 

✓ Uszkodzenie gastroskopu – złamanie tuby wziernikowej.  

38.  Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli ubezpieczenia zamieszek, 

strajków, rozruchów, niepokojów społecznych 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli wg wniosku 

Wykonawcy.  
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39. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli kosztu usuwania awarii 

instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i 

teletechnicznej.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli wg wniosku 

Wykonawcy. 

40. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli kosztu usuwania awarii 

instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej i 

teletechnicznej . 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli wg wniosku 

Wykonawcy. 

41. Prosimy o wykreślenie klauzuli automatycznego pokrycia  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli wg wniosku 

Wykonawcy 

42. W przypadku odmowy na powyższe prosimy o wprowadzenie limitu 

odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu wg wniosku 

Wykonawcy 

43. Prosimy o wyłączenie klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli wg wniosku 

Wykonawcy 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w zakresie Części 1 i Części 2.  

  Ponadto Zamawiający w związku z odpowiedziami na pytanie 5 oraz dokonaną 

modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia wraz z załącznikami w 

zakresie Części 1 i Części 2 dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.  

 W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wszędzie, gdzie jest mowa o: 

- terminie składania ofert zapis otrzymuje brzmienie: Termin składania ofert upływa dnia 

09.07.2018r. o godz. 08:30.  

- terminie otwarcia ofert zapis otrzymuje brzmienie: Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 

09.07.2018 r. godz. 08:40. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami 

Załącznik nr 2 – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
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Sekretariat 032/331-93-34 
E-mail: sekretariat@szpitalknurow.pl 

 

 

Szpital w Knurowie sp. z o. o., NIP 969 155 4118, Regon 241297217, Sąd Rejonowy w Gliwicach wydz. X 

Gospodarczy, KRS 0000334712, kapitał zakładowy 2.550.000 zł 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Otrzymują do wiadomości: 

1. Adresat 
2. Kopia: DZ 

S. L. 32/ 331 92 18  


