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Wrocław, 22.09.2011 r.  
 
 

Do uczestników  przetargu nieograniczonego 
na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Opieki 
Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie 

 
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ  NR 70/16/09/2011/NO/Koszalin 

 
Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. 
podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców: 
 
 
Pytanie: 
Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów: 
 
1/ Pytanie: Definicja powodzi – prosimy o wyłączenie z definicji powodzi podniesienia się 
poziomu wód gruntowych oraz topnienia mas lodu i śniegu.  
Odpowiedź: wyrażamy zgodę. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty 
załącznika ze zmienioną treścią definicji.  
 
2/ Pytanie: Prosimy o zastąpienie ryzyka zalegającego śniegu i lodu oraz skutków 
następczych  ryzykiem napór śniegu lub lodu rozumianego jako: bezpośrednie działanie 
ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem 
ciężaru śniegu lub lodu mienie sąsiedniego na mienie ubezpieczone. 
Odpowiedź: nie wyrażamy zgody 
 
3/ Pytanie: Prosimy wskazać o jakie urządzenia chłodnicze chodzi oraz jakie środki są w 
nich przechowywane. Czy spełni wymogi SIWZ klauzula: 
     KLAUZULA SZKÓD W TOWARACH PRZECHOWYWANYCH W 
URZĄDZENIACH  CHŁODNICZYCH  
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres 
ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach 
przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych na podanych niżej 
zasadach: 
1. Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków 

obrotowych/mienia osób trzecich na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania 
wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i 
nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) 
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chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do 
przechowywania towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność zakładu 
ubezpieczeń na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń 
losowych.  

2. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć 
będzie pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń 
chłodniczych. 

3. Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i 

przenoszeniu poza komorą chłodniczą przeznaczonym do przechowywania towarów, 
b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych 

przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6 
godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia 
chłodniczego.  

c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, 
wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia, 

d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich 
niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej 
cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury 
przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody 
fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym, 

e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. 
wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie 

f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do 
spożycia. 

4. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 
30.000  zł  

5. Franszyza redukcyjna: 5% wysokości szkody nie mniej niż1.000 zł. 
6. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia 

znajdującego się w urządzeniu chłodniczym,  bezpośrednio przed wydarzeniem się 
szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie 
codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po 
szkodzie. 

Odpowiedź: z zakresu ubezpieczenia wyłącza się rozszerzenie o  szkody spowodowane 
przerwą w chłodzeniu lub niewłaściwym działaniem urządzeń chłodniczych 
 
4/ Pytanie: Prosimy wskazać czy na terenie szpitala ma miejsce wysokie składowanie tj. 
składowanie na wysokości powyżej 4 metrów? Jeśli tak – prosimy wskazać co jest 
przedmiotem składowania. 
Odpowiedź: nie ma wysokiego składowania  
 
5/ Pytanie: Prosimy opisać konstrukcję dachu budynków szpitala. 
Odpowiedź: dachy drewniane są w tylko w budynkach w Koszalinie nr A( kryty blachą), i 
w Słupsku nr A 
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6/ Pytanie: Prosimy o przeniesienie z zakresu ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów do 
zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dodatkowego 
rozszerzenia zakresu (dotyczącego sprzętu medycznego): działanie człowieka tj. m. in. 
niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez 
osoby trzecie (m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) – limit 10.000 zł  
Odpowiedź: nie wyrażamy zgody  
 
KLAUZULE DODATKOWE 
 
1/ Pytanie: Wnioskujemy o modyfikację klauzuli przepięć poprzez wprowadzenie 
dodatkowego zapisu: 
- Przez  przepięcie  należy  rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia 

przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie 
się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. 

- Przepięcia pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do 
zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia 
(odgromniki,  ochronniki, warystory, filtry).  

- Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska 
wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn 
i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a 
ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia 
zewnętrzne.  
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w 
powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze 
zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. 
 
 
2/ Pytanie: Wnioskujemy o modyfikację klauzuli automatycznego pokrycia poprzez 
wprowadzenie dodatkowego zapisu: 
- Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, 
rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów). 
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej w klauzuli 
automatycznego pokrycia powyższego zapisu. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia 
do oferty załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. 
 
3/ Pytanie: Klauzula remontowa – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o pokrycie dla szkód 
powstałych w wyniku zdarzeń objętych ochroną w ramach ubezpieczenia od ognia i innych 
żywiołów. Prosimy o ustanowienie limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  
Odpowiedź: potwierdzamy, brak wprowadzonego limitu  
 
4/ Pytanie: Wnioskujemy o zastąpienie klauzuli prac budowlanych klauzulą o treści: 
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KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  
 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres 
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu 
ubezpieczenia: 

a) prac ziemnych  

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie 
na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji 
nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana 
jest dla: 
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500.000  zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy 

ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna : 1.000 zł 
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej klauzuli w 
powyższej treści. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty załącznika ze 
zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. 
 
5/ Prosimy o modyfikację klauzuli dewastacji poprzez wprowadzenie zapisu:  
- Podlimit na szkody w wyniku pomalowania(w tym  graffiti) 5.000 zł 
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej w klauzuli 
dewastacji powyższego zapisu. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty 
załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. 
 
 
6/ Pytanie: Klauzula początku odpowiedzialności – prosimy o zastąpienie klauzuli początku 
odpowiedzialności zapisem zgodnym z art. 814 k.c.:  
. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia 
następującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po 
zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. 
- Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej 
pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, 
ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i żądać zapłaty 
składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W braku wypowiedzenia umowy 
wygasa ona z końcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. 
-  W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może 
powodować ustanie odpowiedzialności ubezpieczyciela, tylko wtedy, gdy skutek taki 
przewidywała umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po upływie 
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terminu wezwał ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 
dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. 
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej w klauzuli 
dewastacji powyższego zapisu. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty 
załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. 
 
 
7/ Pytanie: Prosimy o wyłączenie zastosowania klauzuli rozliczenia składki z 
dobrowolnego ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej.  
Odpowiedź: klauzula rozliczenia składki dotyczy tylko ubezpieczenia mienia  
 
8/ Pytanie: Prosimy o modyfikację klauzuli miejsca ubezpieczenia poprzez wprowadzenie 
zapisu: 
- Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas 
załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące 
przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). 
- Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków 
ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
- Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 
1.000.000 zł. 
- Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) 
kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.  
- Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki 
rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po 
upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia. 
Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zastosowanie w ofercie przetargowej w klauzuli miejsca 
ubezpieczenia powyższego zapisu. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty 
załącznika ze zmienioną treścią klauzuli jeśli takiej zmiany dokonał. 
 
 
Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej. 
 
 1. Pytanie: W ramach ryzyka OC prosimy o wykreślenie oczekiwanego zakresu ochrony w 
odniesieniu do szkód wyrządzonych osobom bliskim osób, za które ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność – w sytuacji kiedy staną się pacjentami zoz w związku z tym, że 
zamawiający nie posiada osób bliskich.  
Odpowiedź: nie wyrażamy zgody  
 
2. Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie czy prowadzona przez zamawiającego apteka szpitalna 
jest apteką wewnętrzną (działającą tylko na potrzeby szpitala) czy zewnętrzną?  
Odpowiedź: apteka działa na potrzebę oddziałów szpitala oraz na potrzeby zewnętrzne.  
 
3. Pytanie: Prosimy o wskazanie jakie czynności są powierzane podwykonawcom.  
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Odpowiedź: lekarze kontraktowi wykonujący świadczenia medyczne, usługi transportu 
pacjentów świadczone przez podmioty zewnętrzne 
 
4. Pytanie: Prosimy o określenie jaki jest rodzaj mienia ruchomego, z którego zamawiający 
korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub 
innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 
Odpowiedź: brak takiego mienia, w związku z tym wykreśla się rozszerzenie o szkody 
spowodowane w mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy 
najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z 
cudzej rzeczy – podlimit 50 000  zł 
 
 
5. Pytanie: Prosimy o określenie kto jest odbiorcą energii elektrycznej dostarczanej przez 
zamawiającego   
Odpowiedź:  zamawiający dostarcza jedynie energii elektrycznej wynajmującym 
pomieszczenia (stołówka, kiosk)  
 
6. Pytanie: Prosimy o określenie jaka inna działalność nie związana z udzielaniem 
świadczeń medycznych, poza usługami wynajmu pomieszczeń, jest prowadzona przez 
zamawiającego i dla której zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie 
ryzyka odpowiedzialności cywilnej.  
Odpowiedź: brak takiej działalności  
 
 
Pytanie: Prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 28.09.2011 godz. 14.00.  
Odpowiedź: zostaje przesunięty termin składania i otwarcia ofert według opisu poniżej: 
 

VII.  TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać do dnia 28.09.2011 r., do godz.13:00 na adres  reprezentującego 

Zamawiającego brokera. 
2. Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu 

składania ofert. 
3. Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Dostawcę lub Wykonawcę przed 

upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być 
oznakowane na kopercie „ Zmiana”  lub „Wycofanie”. 

4. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone. 
5. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. 
 
IX .OTWARCIE OFERT 
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1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.09.2011 r. o godz. 13:10, w siedzibie 
reprezentującego Zamawiającego brokera pod adresem : 

 
Supra Brokers Sp. z o.o.  

Ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław  
 
 
 
 
 
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 
 
 

Z wyrazami szacunku, 
Marcin Foryś  


